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 Abstract 

 

Many companies are expanding abroad. One way of doing so is by Foreign Direct Investment 

(FDI). When a company determines to go through with an FDI they will be susceptive to new 

risks and they may also face cultural differences. In this thesis we chose to examine the South 

African market. We did so because South Africa is an emerging market and if you manage a 

FDI successfully the advantages could be many.  The purpose of this thesis was to create an 

understanding for the risk and cultural differences Swedish companies expanding to South 

Africa might face. To examine this we interviewed four different people from four different 

Swedish companies with experience with FDI in South Africa. We found that companies all 

mentioned the economic risk and the political risks as the main risks in South Africa. Cultural 

differences also played a big part especially the language factor. The conclusion is that the 

economic and political risk is the biggest factor to consider when performing a FDI in South 

Africa. Regarding the cultural differences the biggest factor was the language. 

  

Keywords: Foreign Direct Investment, risks, language and cultural differences 

  

  

Sammanfattning 

 

Den snabba utvecklingen i kombination med den goda ekonomiska möjligheten är en 

bidragande orsak till att allt fler företag söker sig till tillväxtmarknader och specifikt att 

genomföra en utländsk direktinvestering i. Sydafrika är ett exempel på en tillväxtmarknad 

som blivit ett populärt mål för utländska direktinvesteringar. Att direktinvestera i ett nytt land 

innebär att både hinder och risker kommer dyka upp. Syftet med denna studie är att skapa 

förståelse för de risker och kulturella skillnader som kan uppstå hos svenska företag vid en 

direktinvestering i Sydafrika. För att skapa förståelse kring fenomenet har fyra intervjuer 

genomförts med svenska företag med kontor i Sydafrika. Utifrån dessa intervjuer dras 

slutsatsen att politiska och ekonomiska risker är de risker som påverkat mest vid företagens 

direktinvestering i Sydafrika. Vidare har företagen påverkas av kulturella skillnader som 

varierar beroende på företagets storlek och placering i landet.  

  

Nyckelord: Foreign Direct Investment, risker, språk och kulturella skillnader  
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1 Inledning 

 

1.1 Problembakgrund 
 

Att direktinvestera i en tillväxtmarknad kan vara lönsamt för företaget som investerar men 

även för tillväxtmarknaden i sig som drar nytta av kompetensöverföring. Detta innebär också 

att landets ekonomi gynnas (Adams 2009).  När man ska expandera, framförallt till ett nytt 

land, kommer företaget påverkas av olika hinder och risker. Vilka är dessa risker och hinder 

och vad ska företag göra för att förbereda sig på dem? 

  

Varje år överväger hundratals växande företag en internationell expansion som en 

marknadsförings- och tillväxtstrategi (Sherman 2007). Här kan tillväxtmarknader vara särskilt 

intressanta, detta eftersom utvecklingen sker snabbt på dessa marknader samt att det även 

finns stora möjligheter ekonomiskt. När en strategisk plan utvecklas för utlandsetablering bör 

det tas hänsyn till eventuella hinder och justeringar som kan uppstå på vägen (Sherman 2007). 

Tillväxtmarknader växer snabbt men det finns även en hel del problem som uppstår vid 

etablering på dessa marknader (Chen och Orr 2009).   

  

Sydafrika ses som en tillväxtmarknad och många företag börjar se möjligheterna med att 

etablera sig på en tillväxtmarknad som Sydafrika (Van Wyk et al 2004).  Den ekonomiska 

marknaden i landet är lockande när den är på topp men rörelsen på marknaden är kraftig och 

den kan snabbt gå in i en lågkonjunktur (Bernstein 2014).  Myndigheten inom Sydafrikas 

National Development Plan belyser viktiga mål med anknytning till landets infrastruktur och 

ekonomiska tillväxt. År 2030 syftar Sydafrika till att eliminera fattigdom och ojämlikhet. 

Planen är att bland annat att höja inkomsten per capita från 50 000 Rand år 2010 till 120 000 

Rand år 2030, skapa 11 miljoner jobb, öka investeringen inom kollektivtrafiken och öka 

tillgängligheten av höghastighetsbredband till konkurrenskraftiga priser (Business Sweden 

2016) 

  

Trots att Sydafrika är ett land med ekonomisk tillväxt finns det stora brister i landets 

samhällsuppbyggnad (Bernstein 2014). Utbildningssystemet är i hög grad uppbyggt på 

vinstdrivande privata aktörer och icke-statliga organisationer.  
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Konkurrensen inom utbildningen är hög då det råder brist på lärare i landet (Bernstein 2014). 

Ett annat område som har en negativ påverkan på Sydafrikas framtida tillväxt berör den 

kompetensbrist som råder i landet på kort sikt (Van Wyk et al 2004). Ett stort antal 

kvalificerade personer behövs i en rad olika områden (Bernstein 2014). 

  

1.2 Problemdiskussion 
  

Den internationella handeln till Afrika ökar (Chen och Orr 2009). Detta kan leda till minskade 

marknadsandelar samt en hårdare konkurrens för företag på den afrikanska marknaden (Ibid). 

Företagen måste se sig om efter nya möjligheter. Detta kan medföra att företag väljer att se sig 

efter nya geografiska marknader att ta sig in på. Tillväxtmarknader kan i många fall vara ett 

attraktivt alternativ, dock kan det medföra större utmaningar. Exempelvis sker förändringar 

snabbt och infrastrukturen är i många fall inte den bästa (Chen och Orr 2009). Asiedu (2002) 

har undersökt FDI i Sub-sahara dit Sydafrika räknas in. Asiedu (2002) kom fram till att Sub-

Sahara skiljer sig en del från övriga Afrika. Hon (2002) menar att bara för att företag 

genomfört en lyckad FDI i en annan region i Afrika behöver det inte betyda att man kommer 

lyckas att göra på samma sätt till Sub-sahara. Fauzel och Seetanah (2015) nämner att en FDI 

är en viktig ingrediens för både ekonomisk och social utveckling för det inriktade landet i 

Sub-Sahara. Exempelvis tros flödet av utländskt kapital i ett land att öka kapitalstocken och 

sysselsättningen. Det leder även till teknologiska framsteg och kunskap för inhemska företag. 

FDI bidrar också till att utveckla ett lands humankapital och internationella handelsintegration 

men hjälper också till att öka lokala investeringar och skatteintäkter.  

  

Att expandera ett företag internationellt är något som kan ta tid (Blomstermo et al 2002). 

Förutsättningarna skiljer sig från hemmamarknaden och detta är något företagen måste ta i 

beaktande.  Företagen måste studera marknaden noggrant innan de bestämmer sig för att ta sig 

in på den nya marknaden. Om företagen väl bestämmer sig för att expandera kommer de att 

behöva ta hänsyn till helt nya risker (Toumi 2011). Ett vanligt hinder är kulturkrockar, men 

även andra problem kan uppkomma. De företag som vill expandera till den sydafrikanska 

marknaden, en av många tillväxtmarknader, kan stöta på problem med betalningar, 

infrastrukturen, säkerhetsrisker samt politisk instabilitet (Chen och Orr 2009)  
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Vi vill med denna uppsats belysa de hinder och risker som företag stöter på vid etablering på 

tillväxtmarknader, mer specifikt på den sydafrikanska marknaden. Vad kan företag dra för 

lärdomar av varandra? Genom att analysera detta skulle företag kunna få en klarare bild av 

vilka hinder och risker som finns vid etablering till dessa marknader i ett tidigare skede och 

hur de på ett effektivt sätt kan hantera dem, alternativt undvika dem.  

  

1.3 Problemformulering 
De frågeställningarna vi vill belysa i vår studie är: 

 Vilka risker och kulturella skillnader upplevs av svenska företag vid en FDI i 

Sydafrika. 

1.4 Syfte 
Syftet med denna studie är att skapa förståelse för de risker och kulturella skillnader som kan 

uppstå hos svenska företag vid en direktinvestering i Sydafrika.   

2 Teori 
 

I detta avsnitt kommer vi att ta upp de teorier vi anser relevanta för en utländsk 

direktinvestering (FDI) i Sydafrika. De är förutom FDI, risker vilket inkluderar politiska och 

ekonomiska. Vi kommer även att ta upp kulturella skillnader dels för att Sydafrika geografiskt 

sett ligger långt bort ifrån Sverige men också för att Sydafrika är ett mångkulturellt land och 

kulturella skillnader borde märkas av vid en FDI och med kontakt med den inhemska 

befolkningen.  

2.1 Foreign Direct Investment (FDI) 
  

Foreign Direct Investment (FDI) är en investering i antingen produktion eller affärer i ett 

annat land än där företaget är hemmahörande (Adekale et al. 2014). Under de senaste två 

decennierna har FDI vuxit markant över hela världen (Adams 2009). Detta på grund av att 

många länder, framför allt tillväxtländer, ser FDI som en viktig del av deras strategi för 

ekonomisk utveckling (Ibid). Naudé och Krugell (2007) har i sin studie studerat faktorer för 

var FDI genomförs i Afrika och kommit fram till att flera faktorer är viktiga, bland annat 

statlig konsumtion, inflation, politisk instabilitet, rättssäkerhet, investeringar samt läs- och 
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skrivkunnigheter. Däremot hittar författarna inget samband mellan den geografiska platsen 

och var FDI genomförs i Afrika.  

 

Forskaren Asiedu (2004) kom dock fram till att “Sub-Sahara Africa” har bäst möjligheter för 

utländsk direktinvestering i Afrika och Amighini och Sanfilippo (2014) menar att Sydafrika är 

en stor FDI destination i Afrika. Tillväxtmarknader, såsom Sydafrika, är i behov av FDIs dels 

för att det ofta driver kompetensen framåt i landet, men det bidrar också till förbättrad 

produktivitet för de inhemska företagen vilket förbättrar ekonomin i landet (Amendolagine et 

al. 2013).  För att en FDI ska gå så smidigt som möjligt måste företag flytta med sig både 

teknologi och kunskap (Tuomi 2011). Det finns dock ett dilemma, företaget får inte flytta 

över allt för mycket av sin verksamhet utan de måste samarbeta med landet dit de flyttar för 

maximal ekonomisk nytta för bägge parter samt kompetensutveckling av FDI (Amendolagine 

et al. 2013).  FDI behövs också för att det hjälper till att få bort hinder i landet som hindrar de 

inhemska företagen att interagera med utländska organisationer (Ibid). Vid ett beslut att 

investera i ett nytt land krävs det att företaget är medvetna om de risker som finns i det landet 

(Ajayi 2006).  

  

Vid en FDI till en tillväxtmarknad är det främst den politiska samt den ekonomiska risken 

som påverkar företagen (Ibid).  Den här studien kommer att behandla just de ekonomiska och 

politiska riskerna som båda är av stor vikt i Sydafrika (Bernstein 2014). Studien kommer 

också att behandla kulturella skillnader som enligt Duarte och Suarez (2010)  kan skapa 

problem vid investering i nytt land.  Något annat som lockar företag till FDI i Afrika är 

naturtillgångar såsom olja och mineraler (Morriset 2000).  

  

En ekonometrisk modell som gör prognoser för risker i olika länder är International Country 

Risk Guide (ICRG). Den innehåller bland annat prognoser för de politiska samt ekonomiska 

riskerna i specifika länder (The PRS Group). En fördel med ICRG-modellen är att den gör det 

möjligt för användarna att göra egna riskbedömningar eller att modifiera modellen för att 

möta specifika krav. Systemet är baserat på en uppsättning av tjugotvå komponenter indelade 

inom politisk och ekonomisk risk. Den politiska riskbedömningen innehåller tolv variabler 

med tillhörande underkategorier som täcker både politiska och sociala attribut. Den 

ekonomiska riskbedömningen innehåller tio variabler med tillhörande underkategorier som 

även täcker de finansiella riskerna (The PRS Group). 
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2.1.1 Politiska risker 

Den politiska risken kan definieras som sannolikheten att ändring som påverkar företagen 

negativt i landets styrning eller policys kommer att inträffa (Duarte och Suarez 2010).

      

Vissa forskare hävdar att den politiska stabiliteten är en av de viktigaste delarna när ett beslut 

tas om vilket land företaget vill investera i (Dutta och Roy 2011). Detta gör att politikerna 

hjälper till att skapa institutioner som hjälper investerare och detta driver i sin tur landets 

ekonomi framåt (Roe och Sigel 2011). 

  

Inom ICRG är syftet med den politiska riskbedömningen att tillhandahålla ett sätt att bedöma 

den politiska stabiliteten i de länder som omfattas av ICRG på ett jämförbart sätt. Detta görs 

genom att tilldela riskpoäng till en förbestämd grupp av faktorer, betecknade politiska 

riskkomponenter. Följande faktorer är några av de politiska riskerna som länder präglas av: 

  

 Government stability – Berör både regeringens förmåga att genomföra sina 

deklarerade program och dess förmåga att sitta kvar på makten. 

  

 Socioeconomic conditions – Berör det socioekonomiska trycket på jobben i samhället 

som kan bidra till socialt missnöje. Delkomponenterna är bland annat arbetslöshet och 

fattigdom. 

  

 Investment profile – Berör faktorer som påverkar risken för investeringar som inte 

omfattas av andra politiska och ekonomiska riskkomponenter.  Innefattar lönsamhet i 

kontrakt och betalningsförseningar. 

  

 Internal Conflicts – Berör det politiska våldet och andra oroligheter som råder i landet. 

  

 Corruption – Berör korruptionen inom landet. Den vanligaste formen av korruption 

inom näringslivet är ekonomisk korruption i form av krav på särskilda betalningar, 

mutor i samband med export- och importlicenser, valutakontroll, skattebedömningar 

eller lån.  
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 Ethnic tensions - Berör spänningsgraden inom ett land som kan hänföras till ras, 

nationalitet eller språkavdelningar (PRS Group). 

  

  

I Sydafrika är den politiska risken hög, dels har regeringen svårt att komma överens om en 

politik som främjar ekonomin i Sydafrika men de har även infört en ny policy som kallas 

Black Economic Empowerment. Den har som mål att öka andelen svarta i företagsledningar. 

Regeringen sätter upp olika kvoter beroende på vilken industri företaget tillhör. Black 

Economic Empowerment ses av många som en stor riskfaktor för företag i Sydafrika (Van 

Wyk et al 2004). Black Economic Empowerment riskerar att drabba utländska företag som är 

med och budar om offentliga upphandlingar, då dessa företag måste investera en viss 

procentandel i lokala företag som ägs av svarta vilket kan driva upp priserna för företaget 

(Ibid).   

  

Förutom Black Economic Empowerment lider Sydafrika av en extremt hög arbetslöshet som 

politikerna inte satsar att hitta en lösning på. Arbetslösheten är särskilt hög bland unga 

människor, och i kombination med en ihållande fattigdom har det lett till att den framtida 

tillväxten i landet är osäker. För att uppnå en högre tillväxt och se till att jobben blir 

tillgängliga för ungdomarna bör beslut gällande arbetsmarknadsreformer ses över, med 

synnerhet fokus på att sänka kostnaderna för att anställa lågutbildade (Bernstein 2014). 

  

Ett annat viktigt område där förändringar bör göras är inom utbildning, vilket är en viktig 

aspekt för landets ekonomiska tillväxt såväl för att skapa en miljö där det finns hopp för 

ungdomarna. Det bör göras förändringar i det faktum att sydafrikas utbildningssystem i hög 

uträckning är uppbyggd på vinstdrivande privata aktörer och icke-statliga organisationer. Det 

råder en hög konkurrens på utbildning, vilken har en varierande kvalitet då det är brist på 

lärare i landet (Bernstein 2014). 

  

Ett tredje område som har en negativ påverkan på tillväxten handlar om hur Sydafrika ska ta 

itu med den kompetensbrist som råder i landet på kort sikt (Van Wyk et al 2004). Just detta 

kan hanteras med hjälp av FDI om den sköts på rätt sätt. Ett stort antal kvalificerade personer 

behövs i en rad olika områden, vilket innebär att det krävs en grundläggande förändring i 

Sydafrikas politik. Sydafrika behöver ett mer entydigt och proaktivt förhållningssätt som 

främjar utomstående kompetens (Bernstein 2014). 
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2.1.2 Ekonomiska risker  

Utöver de politiska riskfaktorerna finns också en rad ekonomiska faktorer som kan bidra till 

att företag väljer att inte etablera sig på en specifik marknad (Oetzel et al 2001). Ekonomisk 

risk är relaterad till ett specifikt lands makroekonomiska politik. Exempelvis bidrar en sund 

penningpolitik, låg inflation och arbetslöshet till lägre landrisk. När ett lands ekonomiska 

förhållanden blir instabila kan landsrisken öka (Oetzel et al 2001). Den ekonomiska risken 

påverkas av rörligheten på den finansiella marknaden (Duarte och Suarez 2010). Om 

marknaden har stora svingar blir det svårt för företag att ta beslut om de ska investera eller 

inte då de riskerar att bli lämnade med stora förluster (Ibid). Det är också viktigt att ett land 

har en väl fungerande finansiell marknad, då den inte bara påverkar tillväxten i landet utan 

också kan bidra till en konkurrensfördel i tillväxtindustrier (Dutta och Roy 2011). 

  

Onyeiwu och Shrestha (2004) har kommit fram till att ekonomisk tillväxt är en av flera 

viktiga faktorer för flöden av FDI i Afrika och Naude och Krugell (2007) menar att Afrika är 

den region med sämst ekonomisk tillväxt. Om man tittar på Sydafrika så har det landet en 

lägre ekonomisk tillväxt än de andra tillväxtländerna i BRICS (Kotenkova et al 2016), vilket 

enligt Kotenkova et al (2016) minskar sannolikheterna för FDI. Vidare säger Lokesha och 

Leelavathy (2012) att en hög tillväxt i BNP stimulerar investeringar både för utländska 

företag samt de redan existerande på marknaden.  

  

Även inflation ses som en viktig faktor för FDI enligt många studier på området (Oetzel et al 

2001; Onyeiwu och Shrestha 2004; Luiz och Charalambous 2009; Lokhesa och Leelavathy 

2012). Enligt Lokhesa och Leelavathy (2012) anses inflationen som en viktig del av beslut om 

FDI och de tar upp att inflation kan hota ett lands ekonomiska stabilitet och kan leda till 

ekonomisk osäkerhet som sedan leder till en lägre andel FDI.  

  

Utöver ekonomisk tillväxt och inflation har Onyeiwu och Shrestha (2004) har kommit fram 

till att valutareserver och ekonomisk öppenhet är viktiga faktorer för flöden av FDI i Afrika. 

Även Asiedu (2004) påpekar betydelsen av ekonomisk öppenhet för att ett land ska attrahera 

direktinvesteringar. Likt Onyeiwu och Shrestha (2004), tar Lokesha och Leelavathy (2012) 

också upp valutareserv som en annan faktor att ta hänsyn till vid FDI. Valutareserven 

indikerar hur väl ett land kan betala sina skulder. Ökar valutareserven blir landet finansiellt 

starkare och ett land som ses som finansiellt stabilt lockar till sig fler FDI. Oetzel et al (2001) 
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menar att ett mått på landrisk är stabiliteten i ett lands valuta. Både politiska och ekonomiska 

händelser kan leda till risker för företag genom fluktuationer i valutavärden. Trots att det finns 

många olika riskkällor ses valutarisken som den viktigaste ekonomiska risken i ett land enligt 

Oetzel et al (2001). Viktiga förändringar i ett lands ekonomiska politik, politisk reglering, 

handelsvillkor, inställning till utländska direktinvesteringar (FDI) och social stabilitet 

återspeglas nästan alltid i ett lands valuta. Oetzel et al (2001) menar även att länder med fasta 

växelkursvärden också är känsliga mot dessa risker. 

  

Luiz och Charalambous (2009) nämner den makroekonomiska miljön som en av de viktigaste 

faktorerna för en FDI. Faktorer som påverkar den makroekonomiska miljön är inflationen, 

räntor, tillväxt i BNP, ekonomisk jämlikhet och makroekonomiska policys (Luiz och 

Charalambous 2009). En annan faktor som spelar in vid beslut om FDI är marknadsstorlek 

(Lokesha och Leelavathy 2012). De hävdar att en större marknad har rum för fler företag, 

både inhemska och utländska. Forskare ser också tillgång på arbetskraft som en gynnsam 

faktor vid FDI (Ibid). Mlambo (2005) nämner att det är viktigt att arbetskraften i landet är 

tillräckligt utbildad för att kunna utnyttja den maximalt medan Lokesha och Leelavathy 

(2005) tar upp kostnaden på arbetskraften som en viktig faktor. Företag lockas av tillgång till 

en billigare arbetskraft än vad som finns på hemmamarknaden (Lokesha och Leelavathy 

2005). Det är också viktigt att landet inte har en för stor skuld, då en stor skuld binder kapital i 

landet och gör det svårare för företagen att transportera vinsten till hemlandet (Kotenkova et 

al 2012). Thomas och Jenkins (2002) har även med valuta som en faktor vid FDI. De menar 

(2012) att om valutan är rörlig och minskar snabbt kan företagets vinster helt försvinna.  

  

Även infrastrukturen i landet som övervägs ses som en viktig faktor (Mlambo 2005). Det är 

enligt Mlambo (2005) viktigt att landet har bra vägar för att kunna transportera gods samt att 

det är viktigt med ett bra telekommunikationsnät. Ett bra telekommunikationsnät bidrar till en 

större ekonomisk aktivitet (Mlambo 2005). Infrastrukturen är också något som Morisset 

(2000) tar upp i sin forskning. Morisset (2000) nämner att produktionskostnaden ofta är lägre 

i länder med en väl fungerande infrastruktur.  

  

På den sydafrikanska marknaden är den ekonomiska risken samt finansiella risken särskild 

hög (Bernstein, 2014). Den ekonomiska risken består till stor del av att landet måste lägga 

pengar på att förbättra infrastrukturen. Transporterna blir ofta försenade på grund av dåliga 

vägar och järnvägar. (Van Wyk et al 2004). Den finansiella risken blir särskilt hög då 
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Sydafrika inte har någon fastställd plan för hur de ska öka sin ekonomiska tillväxt (Bernstein 

2014). Regeringen har olika synsätt på hur de ska nå ekonomisk tillväxt och detta leder till att 

ekonomin i Sydafrika har stagnerat. Det är svårt för företagen på marknaden att nå en hög 

tillväxttakt då ekonomin domineras av stora firmor vilket gör det svårt för nya aktörer att ta 

sig in på marknaden.  

  

Sydafrika har till följd av regeringens ovilja att samsas om ekonomisk tillväxt en hög inflation 

och höga räntor (Van Wyk et al 2004). Utöver detta så har valutan (Rand) varit instabil 

historiskt sett om den jämförs med andra tillväxtmarknader. Mellan 1994-2001 förlorade den 

75 % av sitt värde gentemot den amerikanska dollarn för att sedan 2002 öka med 40 % 

gentemot dollarn. En svag Rand gör så att den sydafrikanska exporten ökar medan importen 

av konsumtionsvaror minskar. När den sydafrikanska marknaden är som mest rörlig tenderar 

marknaden att bli illikvid, handeln stannar av om företagen inte sänker priserna på 

tillgångarna drastiskt (Van Wyk et al 2004).  

  

2.2 Born Globals 
En ny typ av utländsk direktinvestering som blivit allt vanligare är Born Globals. På senare år 

har affärsvärlden identifierat ett ökande antal företag som inte följer de traditionella 

etableringsmönster deras internationaliseringsprocess (Melén 2010). I kontrast kännetecknas 

dessa företag istället av att de i ett tidigt skede byggt sin tillväxtstrategi på den internationella 

marknaden (Hollensen 2017). Ett Born-globalföretag kan definieras som “ett företag som från 

starten driver en vision om att snabbt bli globala utan att ha någon lång historia på den egna 

hemmamarknaden” (Melén 2010). Dessa snabbt internationaliserade företag har väckt stort 

intresse bland forskare, branschorganisationer och beslutsfattare världen över. Företagens 

förutsättningar att etablera på nya marknader har förändrats, vilket i sin tur har skapat nya 

expansionsmönster (Melén 2010). En rad olika samhällsförändringar har varit en bidragande 

orsak till att förutsättningarna för företagens internationaliseringsprocess förbättrats. Inom 

områden såsom transport och kommunikation har den tekniska utvecklingen gjort att det blivit 

billigare, säkrare och framförallt snabbare att förflytta människor och varor samt att utbyta 

information (Ibid). IT-utvecklingen har bidragit till att informationsflödena blivit billigare och 

snabbare. Det har även möjliggjort för företag att enklare kunna kommunicera med kunder 

och partners världen över. En annan viktig samhällsförändring är att det har blivit allt 
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vanligare att människor arbetar, studerar eller bor utomlands vilket främjar internationell 

erfarenhet av att kommunicera med och förstå människor i andra kulturer (Melén 2010). 

  

Born-globalföretag utgör ett relativt nytt forskningsfält inom internationell marknadsföring. 

Utifrån tidigare studier har forskare från olika länder konstaterat de snabbt 

internationaliserande företagen inte var ett fenomen som var kopplat till ett specifikt land 

(Melén, 2010) 

Hollensen (2017) menar att alla Born-globalföretag delar några fundamentala likheter. 

Företagen har unika tillgångar, fokuserar på små globala marknadssegment, är starkt 

kundorienterade samt att medarbetarnas vision och kompetens är av avgörande betydelse 

(Hollensen 2017). Melén (2010) tar upp ett antal typiska drag hos Born-globalföretag;  

  

 Företagen är generellt sett små eller medelstora 

 Företagen grundas av entreprenörer som från tidigare arbeten fått erfarenhet av att 

arbeta och göra affärer på utländska marknader 

 Entreprenörerna har byggt upp ett internationellt personligt nätverk 

 Entreprenörerna ser världen som sin marknad 

 Företagen börjar exportera en eller flera produkter inom tre år från det att de etableras 

 Försäljningen på hemmamarknaden är liten och företagen exporterar 25 procent eller 

mer av sin totala produktion 

 Företagen säljer sina produkter till flera länder 

 De marknader som företagen inleder verksamheten på ligger nödvändigtvis inte 

geografiskt och kulturellt nära hemmamarknaden. 

   

2.3 Kulturella skillnader 
En annan aspekt att ta hänsyn till vid investering i ett nytt land är kulturella skillnader 

(Navarro och Suarez 2010).  Hur människor tänker, agerar och känner sig är något som 

individer bär med sig från sin barndom (Hofstede et al 2010). Hofstede benämner detta som 

mentalt program eller själens mjukvara. Mjukvaran formas av familjen samt vilken miljö 

individen växer upp i. Mjukvaran kan även jämföras med kultur. De flesta om inte alla 

människor tillhör en kultur som sedan skiljer sig från andra kulturer i beteende och hur de 

hanterar olika situationer. 
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Med kultur menas hur människor från samma kultur känner sig, agerar och tänker vid 

liknande situationer (Plewa 2009). Kulturella skillnader mellan samarbetande organisationer 

kan vara stora (Plewa et al 2016). Dessa skillnader kan ha stor påverkan på relationen mellan 

dessa partners (Ibid).  

  

2.3.1 Osäkerhetsundvikande 

Osäkerhetsundvikande är en av de kulturella dimensioner som Hofstede et al (2010) tar upp. 

Hofstede menar att kulturer med högt osäkerhetsundvikande är i behov av regler. Detta för att 

individerna inom organisationerna ska känna sig bekväma inom en strukturerad företagsmiljö.  

Med lågt osäkerhetsundvikande menas att tvetydigheten är lägre. Kulturer med högt 

osäkerhetsundvikande gillar inte oklara situationer och medlemmar inom organisationer i 

kulturer med högt osäkerhetsundvikande söker struktur (Dimitatos et al 2011).  

 

Dessa organisationer tenderar att använda sig av mer standardiserade program som 

exempelvis, trainee-program, för att minska osäkerheten. Kulturer med högt 

osäkerhetsundvikande brukar också vara mer regelstyrda och övervakade (Hofstede et al 

2010).  För att minska osäkerheten kan organisationer inom dessa kulturer skapa 

formaliserade rutiner. Detta kan leda till att osäkerheten hos de anställda minskar (Dimitriatos 

et al 2011). 

 

Dimitriatos et al (2011) nämner också att medlemmar inom organisationer från kulturer med 

lågt osäkerhetsundvikande föredrar när det är färre regler och är mer villiga att ta 

risker.  Dessa medlemmar vill ha större frihet och är mer öppna för förändringar. Calza et al 

(2009) tar det så lång som att säga att vara osäkerhetsundvikande kan hämma ett lands 

konkurrenskraft (Calza et al 2009).   
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Figur 1 

  

Sverige har ett osäkerhetsundvikande index som ligger på 29 vilket är lågt jämfört med 

Sydafrika som ligger på 49.  

  

2.3.2 Bestämdhet 

  

Bestämdhet är definierat som till vilken grad medlemmar i en organisation eller samhälle är 

bestämda, tuffa, dominanta och aggressiva i en relation (Den Hartog 2003).  Från ett kulturellt 

synsätt kan bestämdhet vara av stor vikt (Calza et al 2009).  Detta för att det beskriver 

hur människor inom ett samhälle interagerar med varandra och hur de anpassar sig efter den 

externa miljön.  På organisationsnivå tenderar mer bestämda organisationer tvinga på sina 

beslut på deras affärspartners. Mer bestämda organisationer försöker också att kontrollera sina 

affärspartners agerande genom att gynna deras egna intressen och mål (Dickson et al 2012).   

  

Den Hartog (2003) menar att mer bestämda organisationer har ett internt fokus. Med det 

menas att dessa organisationer är dominanta, även mot partners utanför deras direkta miljö 

(Den Hartog, 2003). Bestämda organisationer är ofta mer direkta i sitt språk, de säger vad de 

tycker och tänker.  
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Det kan vara svårt att mäta bestämdhet hos organisationer, dock har GLOBE projects gjort ett 

försök. Sverige rankas av GLOBE som ett land med låg bestämdhet medan folk i Sydafrika är 

mer bestämda (GLOBE 2005). GLOBE är även de första som tar med bestämdhet som en 

kulturell dimension.   

  

 

Figur 2 

Sverige ligger på GLOBEs (2005) bestämdhetskala på 3.38 vilket är lågt enligt GLOBE 

skalan medan Sydafrika ligger lite högre på 4.36 vilket på den sjugradiga skalan ses som 

medium.   

  

2.3.3 Språkfaktorn 

En annan kulturell skillnad kan vara språket (Duarte och Suarez 2010). Både formella och 

informella kontakter sker troligen när parterna delar ett gemensamt språk (Ibid). Språket kan 

både hjälpa till att hitta lösningar mellan parter men det kan också orsaka konflikter (Duarte 

och Suarez, 2010). Parterna måste komma överens om vilket språk som ska användas i 

kontakten mellan dem (Luo och Shenkar 2006). Väljer företagen sedan ett språk som en av 

parterna har som modersmål kommer den parten att ha övertaget i förhandlingar (Duarte och 

Suarez 2010).  Företaget med språkövertaget kan använda det för att kontrollera 

informationen för stora beslut men även för att kontrollera lednings och administrativa 
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processer (Luo och Shenkar 2006). Den parten som anpassar sig efter den andra kan känna att 

den har lämnat bort kontroll över relationer till den andra parten och att den parten då upplevs 

som mer dominerande (Duarte och Suarez 2010).   

Även fast den anpassade parten kan känna sig bekväm med det valda språket exempelvis som 

många svenskar är med engelska, kommer dessa någon gång uppleva att de inte förstår sin 

partner vilket kan leda till konflikter eller missförstånd (Harzing och Feely 2008).  

 

3 Metod 

3.1 Val av metod 
Studien utgår utifrån en kvalitativ metod. Detta har valts med anledning av att uppsatsen 

handlar om att skapa förståelse för vilka risker och kulturella skillnader som uppstår vid en 

utländsk direktinvestering i Sydafrika. För att kunna besvara den frågan tycks intervjuer vara 

det mest lämpliga tillvägagångssättet för studien. Inom kvalitativ metod samlas data i form av 

ord antingen muntligt, skriftligt eller genom visuella bilder (Denscombe 2016). Denna data 

måste senare bearbetas och organiseras innan den kan användas. Datan som samlas in i den 

här uppsatsen består av intervjuer som sedan analyseras. Denna metod bidrar med kunskap 

om en djupare förståelse för vilka riskerna i landet är, något som skulle gått miste om en 

annan metod valts.   

3.2 Ansats 
Uppsatsen kommer att använda sig av en deduktiv ansats. Ur en deduktiv ansats används 

befintliga teorier som sedan leder till slutsatser om enskilda företeelser (Bryman & Bell 

2011).  

  

3.3 De analyserade företagen 
Företagen som har analyserats i denna studie är verksamma inom olika branscher. Samtliga 

företag i studien är svenska företag som finns representerade med kontor i Sydafrika. 

  

3.3.1 Tapflo AB - Intervjun hölls Tapflos VD Håkan Ekstrand. Tapflo AB är det svenska 

försäljningsbolaget inom Tapflo Group. Europas ledande tillverkare av tryckluftsdrivna 

membranpumpar inom läkemedel och livsmedelsindustrin. Företaget grundades i början på 

80-talet där det började som ett handelsföretag i Sverige. Idag ligger produktionsenheten i 

Polen där i princip hela produktionen sker. Tapflo AB har distributionscenter i både Sverige 
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och i Polen. Tapflo AB tillverkar tryckluftsdrivna membranpumpar som drivs med tryckluft 

istället för elektricitet vilket gör pumpen väldigt enkel och användarvänlig. Konceptet säljs 

därför på produktens användarvänlighet och låg kostnad för ägaren. Tapflo AB har idag 18 

anställda där huvudkontoret, serviceverkstaden och lagret ligger i Kungälv strax utanför 

Göteborg. 

  

3.3.2 Mindset - Intervjun hölls med Mindsets VD Jon Serrander. Mindset är ett 

utbildningsföretag inom ledarskap, projektledning, försäljning och kommunikation. Mindset 

jobbar med många stora svenska företag som Ericsson, Volvo och Scania. Huvudkontoret 

ligger i Stockholm och de övriga kontoren ligger i Göteborg, USA, Bulgarien och Sydafrika. 

Mindset idag ca 115 st. fast anställda utbildningskonsulter vilket gör de till ett medelstort 

företag (Svenskt näringsliv) 

  

3.3.3 Propel Africa - Intervjun hölls med Propel Africas VD Pernilla Landstedt. Propel 

Africa grundades 1998. Det är ett reseföretag som skräddarsyr gruppresearrangemang till 

södra Afrika med ett personligt engagemang. Företaget har kunder över hela världen men är 

främst inriktad på den svenska marknaden där de jobbar med resebyråer, researrangörer och 

eventbolag. Idag har Propel Africa 11 anställda med huvudkontor i Cape Town. 

  

3.3.4 Hydroscand - Intervjun hölls med Hydroscands CFO Mikael Arkevret. Hydroscand 

grundades 1969 i Stockholm och är ett företag inom slang- och ledningskomponenter. 

Företaget finns representerat i 19 länder i Europa, Asien och Afrika. Hydroscand Group, 

koncernen, har drygt 1100 anställda på över 200 filialer och omsätter 200 miljoner euro. 

  

3.4 Datainsamling 
Den här studien kommer att bestå av primärdata som är insamlad via både strukturerade och 

semistrukturerade intervjuer samt sekundärdata som består av en lista med svenska företag 

som är etablerade på den sydafrikanska marknaden som försågs av Business Sweden.  De 

intervjuade personerna valdes efter deras kunskap och deras involvering i 

etableringsprocessen i Sydafrika. Frågeformuleringar samt teman till de semistrukturerade 

intervjuerna valdes utifrån teorierna i uppsatsen och strukturerades så att de passade ämnet. 

Intervjuerna skedde via e-post samt telefon då de intervjuade befann sig i Sydafrika.  
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Kvalitativa intervjuer kan variera i stor utsträckning beroende på hur forskaren väljer att 

angripa sig dem. Inom semi-strukturerade intervjuer har forskaren en lista över specifika 

teman som ska beröras (intervjuguide), men där det lämnas utrymme för respondenten att 

utforma svaren på sitt eget sätt (Bryman & Bell, 2011). Frågorna som ställs behöver 

nödvändigtvist inte ställas i samma ordning som i intervjuguiden. Även frågor som 

ursprungligen inte finns med i intervjuguiden kan också ställas om intervjuaren anknyter till 

något som respondenten har sagt (Bryman & Bell, 2011). 

  

3.4.1 Internetbaserade intervjuer 

Delar av intervjun med Hydroscand skedde i form av en internetbaserad intervju.  Frågorna 

skickades via e-post till företagets huvudkontor. Denna form av intervju går att genomföra 

med alla som har tillgång till en dator och internet. Kostnaderna är försumbara och gör det 

möjligt att intervjua människor världen över utan att behöva tänka på tidsåtgång och 

resekostnader (Denscombe 2016) Svaren tillhandahölls i ett skriftligt format. Därför fanns det 

inget behov av att transkribera verbala framställningar, vilket i sin tur innebär att det inte 

uppstår några transkriberingsfel (Denscombe 2016) 

  

Den internetbaserade intervjun som genomfördes omfattades inte av någon visuell interaktion 

i realtid mellan intervjuaren och den intervjuade. Effekten av detta blir att respondenten är 

mer “avlägsen” - inte bara i fysisk bemärkelse, utan även i psykologisk bemärkelse. 

Nackdelen är att det blir svårare att bekräfta den intervjuades identitet eller att verifiera den 

information som respondenten ger, d.v.s. Om svaren är uppriktiga och ärliga (Denscombe 

2016). 

  

Den icke visuella interaktionen kan emellertid ha sina fördelar då den kan reducera 

intervjuareffekten genom att reducera den effekt som kultur, kön, ålder eller uttal har på 

interaktionen. Den kan även övervinna förlägenhet beträffande vissa ämnen då den kan hjälpa 

till att minska känslan av obehag när frågor om känsliga ämnen besvaras. En annan skillnad 

mot konventionella intervjuer ansikte mot ansikte är att det kan finnas en tidsfördröjning 

mellan frågorna och svaren. I synnerhet får respondenten tid att reflektera över frågan och ge 

ett svar som är väl genomtänkt, däremot kan det innebära att intervjuaren får vänta länge på 

svaret (Denscombe 2016) 
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3.4.2 Telefonintervjuer 

Samtliga intervjuer med företagen ägde rum i form av telefonintervjuer, detta för att det 

möjliggör att intervjua personer världen över utan att tänka på resekostnader (Saunders et al 

2012). Då de flesta av de intervjuade för tillfället befann sig i Sydafrika ansåg vi att denna 

metod var lämpligast. Intervjuerna varade mellan ca 20-35 minuter. Alla respondenter hade en 

god inställning till intervjun och ville mer än gärna berätta om sina erfarenheter. Intervjun 

med Mindset var semi-strukturerad där frågorna var uppdelade i teman rörande investeringen, 

riskerna och, kulturella skillnader. De övriga intervjuerna var strukturerade utifrån nio frågor 

som ställdes. 

 

 Samtalen var lättpratade och i det faktum att respondenterna var väl insatta i ämnet blev den 

insamlade datan både intressant och användbart för arbetet. Respondenterna svarade gärna 

mer utöver den ställda frågan och det blev aldrig några oklarheter som uppstod. Däremot så 

innebär telefonintervjuer, likt internetbaserade intervjuer, att man missar möjligheten att ta del 

av respondentens icke-verbala beteende vilket kan ha en negativ påverkan på intervjuarens 

tolkning i jämförelse med den visuella interaktionen (Saunders et al 2012).  Programvaran 

Skype användes vid intervjuerna med Propel Africa och Hydroscand för att ringa kostnadsfria 

internationella samtal via internet och därmed undveks höga avgifter för vanliga 

utlandssamtal. Intervjuerna med Tapflo och Mindset hölls på telefon då de båda befann sig i 

Sverige. För att spela in intervjuerna användes programvaran ACR Recorder som underlättade 

transkriberingen.   

3.5 Urval  
Uppsatsens ämne valdes eftersom den afrikanska marknaden börjar växa och många företag 

ser möjligheterna med den. För ett mindre land som Sverige är det viktigt med handel med 

utlandet. Urvalet i studien genomfördes utifrån ett subjektivt urval.  Företagen handplockades 

utifrån deras relevans och kunskap för studiens ämne. Ett subjektivt urval passar bra när 

forskaren redan har en viss kännedom om de människor eller företeelser som ska undersökas 

och medvetet väljer vissa av dem då dessa troligen ger mest värdefull data (Denscombe 

2016). Således valdes svenska företag som har kontor i Sydafrika. För att hitta svenska 

företag fick vi en lista av Business Sweden med 79 svenska företag som etablerat sig i 

Sydafrika. De fyra företagen som intervjuades var Tapflo AB, Mindset, Propel Africa samt 

Hydroscand. 
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3.6 Studiens trovärdighet 

3.6.1 Tillförlitlighet 

En form av validitet som har framförts i studien är att resultaten ska vara autentiska och att 

respondenterna ska kunna känna igen sig i framställningarna. När exempelvis kulturer 

studeras brukar autenciteten framhållas som ett centralt kriterium. Både de som lever i 

kulturen och de som konfronterar den utifrån måste känna att beskrivningen av den är 

tillförlitlig (Alvehus 2013). Efter att telefonintervjuerna genomförts och transkriberats ökades 

giltigheten genom att de utskrivna intervjuerna skickades tillbaka till respondenterna för att 

låta dem se om att det som har sagts uttryckts och förståtts rätt. Genom detta sägs 

tillförlitligheten öka då den som intervjuas får en andra chans att förtydliga det som sagts. 

Detta kan vara till hjälp då den intervjuade kan lägga till sådant som han eller hon glömt säga 

eller kommit på efter att intervjun ägt rum (Alvehus 2013) 

3.6.2 Överförbarhet 

Studiens överförbarhet innebär i vilken utsträckning det går att överföra resultatet till en 

annan miljö. Det gäller för forskare inom kvalitativa studier att genomföra en så detaljerad 

observation som möjligt för att hjälpa läsaren att bedöma hur pass överförbara resultaten är 

till en annan miljö (Bryman & Bell 2011) Studien fokuserar på svenska företag som har 

kontor i Sydafrika och därmed är det svårt att applicera resultaten i andra sammanhang. 

3.6.3 Pålitlighet 

Om någon annan ställde samma frågor inom en snar framtid till samma personer skulle svaren 

antagligen bli samma eller liknande. Men görs det inom en längre framtid är det större chans 

att svaren skulle variera. Kvalitativa studier har som kännetecken att de har just en låg 

pålitlighet (Denscombe 2016)  
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4 Empiri 
  

4.1 Investeringen 
För Tapflo AB började etableringen med att de hade en återförsäljare nere i Sydafrika på 

mitten av 90-talet som var väldigt intresserad och ville köpa deras produkter. Till en början 

var de inte särskilt intresserade men återförsäljaren fortsatte att handla friskt och lyckades helt 

enkelt att få tag i en del kunder där nere vilket gjorde att Tapflo började se en efterfrågan på 

den sydafrikanska marknaden. När Tapflo såg att efterfrågan ökade bestämde de sig för att 

investera i Sydafrika och skaffa sig en lokal för lager och anställa personer för att ta hand om 

lagret. För Mindset valdes den sydafrikanska marknaden mest av en slump. Vd:n för Mindset, 

Jon Serrander, hade bestämt sig i ett tidigt skede att försöka bygga ett 

internationellt utbildningsföretag.  De ville testa något storskaligt långt bort utanför Europas 

gränser trots att de tidigare inte varit aktiva på den internationella marknaden. För Mindset var 

det även viktigt att invånarna pratade engelska i landet då deras utbildningskonsulter 

genomförde utbildningar på engelska. Jon berättade även att på den tiden så hade Sverige en 

JAS-affär med Sydafrika. Sverige hade ett gott rykte som land att göra affärer med så de 

försökte rida med på den vågen.  

  

Både Tapflo AB och Mindset menade även att ett bidrag var en orsak till att de valde att 

etablera sig till Sydafrika. Tapflo AB fick ett bidrag från Swedfund och SIDA till att göra en 

kompetensöverföring vilket innebar att man fick ett bidrag till att utbilda personal och därmed 

stimulera hållbar ekonomisk utveckling i fattiga länder. Detta blev incitamentet till att de 

verkligen skulle börja investera på riktigt i Sydafrika och startade därför ett dotterbolag 

2001.  Mindset fick ett bidrag från Business Sweden på 100 000 kr i konsulttjänster om de var 

ett mindre företag som kunde genomföra en marknadsundersökning om riskhantering. Detta 

bidrag blev orsaken till att Mindset vågade satsa på Sydafrika. Väl på plats fick de en 

följdfråga av Business Sweden om vad de gjort för marknadsundersökning gällande 

riskhanteringar i Sydafrika. Med tanke på att bland annat Ericsson och Scania redan hade 

Sydafrika som hemmamarknad i Afrika så tänkte de att om dessa företag dragit slutsatser så 

lär ju inte dom komma fram till något annat med de resurser som dom hade så dom struntade i 

det och litade på att Ericsson och Scania gjort sin hemläxa.  
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Strax efter att Hydroscand grundades inledde de ett samarbete med ett engelskt företag kallat 

Europower som tillverkade hydralidkomponenter. Efter många osäkra år parallellt med den 

isländska finanskrisen så gick företaget i konkurs 2008. Företaget hade ett dotterbolag nere i 

Sydafrika och när Hydroscands ägare var på semester i landet så dök erbjudandet upp om att 

dotterbolaget var till salu.  Ägaren kände till Europower väl som även verkade inom samma 

bransch som Hydroscand. Kombinationen med att de tidigare haft erfarenhet med affärer 

inom gruvindustrin och att de fick ett bra värde på bolaget gjorde att de beslutade sig för att 

köpa dotterbolaget 2011. Hydroscand satsade allt på en gång. De köpte upp bolaget som de 

sedan gjorde om med sitt eget koncept och färger. Sedan dess har de öppnat upp filialer i 

Sydafrika med huvudkontoret beläget i Johannesburg 

  

För Propel Africa var det mer av en slump att det blev Sydafrika. VDn Pernilla Landstedt var 

på resa i Sydafrika och föll direkt för landet. Hon såg möjligheter för att sälja resor dit och 

startade upp ett företag som sysslar med just det. Propel Africa sticker ut då de startade upp i 

Sydafrika och finns inte i något annat land. De är ett Born global-företag. Men de gjorde en 

direktinvestering på den sydafrikanska marknaden med hjälp av kontakter med kunskaper 

inom resebranschen.  

  

4.2 Politiska risker 
Alla företag ser politiken som ett stort hinder. Samtliga är överens om att det inte går att 

förutspå vad som kommer att hända.  Utöver detta finns det en hel del korruption i landet. 

Tapflo, Mindset och Hydroscand upplever korruption i Sydafrika och ser det som ett av de 

största hindrena vid etablering till landet. Både Jon och Håkan menar att den märks både vid 

offentliga upphandlingar och även budgivningar på jobb. Företag är villiga att lägga lite extra 

utöver budet exempelvis bjuda på fisketurer. Mikael på Hydroscand berättar att människor 

gärna gör affärer med dem man känner där nere, lite som en vänskapskorruption. Han menar 

att det är svårt att komma in på ställen om man inte känner rätt folk där nere. Håkan på Tapflo 

upplever också en typ av vänskapskorruption, han menar att företag måste ha rätt kontakter 

för att få en chans att få vissa jobb.  Utöver korruptionen upplever alla intervjuade företag 

ett problem med en ny policy som kallas Black Economic Empowerment.  
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Black Economic Empowerment har inneburit en hel del förändringar för Tapflo AB. Dels har 

de behövt söka olika typer av tillstånd och göra överensstämmelser vilket innebär höga 

kostnader till utomstående konsulter. Det har också inneburit att det har varit ganska svårt att 

rekrytera. Företaget har förväntats att rekrytera svarta människor som tyvärr kanske inte har 

den kompetens de söker efter bara för att de måste. VD:n Håkan Ekstrand säger att det är en 

svår ekvation att handskas med, lite som en kvotering. Han menar att vi i Sverige vuxit upp 

med föräldrar som är läskunniga men att det inte är lika lätt att ta en juristexamen när ens 

föräldrar är analfabeter och det är där den generationen som de rekryterar står idag. Det är 

några generationer kvar innan landet är i det läget att kunna ta nästa steg. Tapflo har däremot 

varit ganska lyckligt lottade då de etablerade sig i Durban i nordöstra Sydafrika som har en 

stor befolkning av indisk härkomst. Just denna befolkning har haft en lite mer annorlunda 

bakgrund och är därför mer välutbildade. Tapflo har både indiska män och kvinnor anställda 

som får en Black Economic Empowerment-status då även indier ingår i denna kvotering 

 

För Mindset har Black Economic Empowerment påverkat företaget som mest i skrivande 

stund. VD:n Jon Serrander berättar att han dagen efter intervjun blivit tvungen att boka en 

blixtresa ner till Sydafrika för att prata med advokater om just detta. Om han just nu skulle 

flagga för den största risken på den sydafrikanska marknaden så är det Black Economic 

Empowerment och oklarheterna kring det systemet. Sedan något år tillbaka har regeringen 

skruvat åt kraven för färgat ägande i bolagen för att kunna få en tillräckligt hög gradering i 

systemet. Detta gör att, som det verkar just nu, så måste de släppa in svart eller färgat ägande 

till 25,1%. Företag måste skaffa det för att kunna göra affärer med väldigt många bolag. Helst 

ska företagen släppa in 50,1% men då tappar de kontrollen över bolaget. 

 

Likt Tapflos VD Håkan Ekstrand så menade Jon Serrander att Black Economic 

Empowerment inneburit mer problem för större bolag då de blir tvungen att anställa 

lågutbildade människor. Stora bolag med traditionellt sett många vita anställda måste kvotera 

in svarta eller färgade i allt högre utsträckning. Det drabbar framför allt större 

tjänstemannabolag och det stora problemet just nu är att företag nästan måste skaffa sig svart 

ägande så det spelar egentligen ingen roll hur mycket de anställer. Det går till den graden att 

företag i vissa fall har varit tvungen att ge bort en fjärdedel av sitt bolag. Lagen klubbades i 

april i fjol och det har varit på gång länge men alla trodde att det skulle försvinna innan det 

trädde i kraft eftersom att det är ett sådant vansinnigt system. Nu verkar det dock som att det 

kommer träda i kraft och därför behövde Jon åka ner till Sydafrika för att prata med 
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advokater. I värsta fall har han om några veckor gett bort 25,1%  av företaget till en svart 

”maffioso”, som han uttrycker det.    

 

Jon berättade att det i Sydafrika finns ett antal rika svarta som kan jämföras med oligarker i 

Ryssland som har tjänat väldigt mycket pengar på fel sätt inom exempelvis politiken. 

Korruptionen har blivit ett allt större problem där nere. Exempelvis om en svart äger 50,1% av 

ett bolag så får de direkt den högsta Black Economic Empowerment-ratingen, även om 

bolaget i princip bara har vita anställda. Dessa bolag behöver alltså inte göra någon 

välgörenhet eller utbilda lågutbildade vilket egentligen förstör hela principen med Black 

Economic Empowerment vilket annars var väldigt bra i grunden. För Mindset handlar det om 

att försöka få grepp på de nya regleringarna för att se om det går att komma runt det på något 

sett. För Jon känns det inte som att den här nya, hårdare Black Economic Empowerment som 

börjar träda i kraft nu kommer hålla på sikt för den är så absurd. 

 

Han tog även upp fallet med en av Mindsets amerikanska kunder. Företaget hade sålt 25,1% 

till sin indiska VD (som räknas som färgad) för i princip ingenting och det visade sig att det 

öppnade massor av affärer för företaget. Enligt Jon är Black Economic Empowerment väldigt 

svårt att få grepp om på distans då det är väldigt otydligt. Mindset har lagt ner 6 veckor på en 

advokatfirma som ska försöka hjälpa dem att komma fram till en lösning. Han är mest orolig 

över vart det ska ta vägen för hela klimatet där nere, det är ingen bra utveckling. Inte bara för 

företag utan även för hela samhället då det är ett fel i steg riktning och den stora massan blir 

inte bättre av det här utan snarare sämre. 

 

Propel Africa har också påverkats av Black Economic Empowerment. Propel Africas VD 

Pernilla Landstedt berättade att det ibland kan vara svårt för en svensk att förstå de i Sydafrika 

fortfarande klassificerar människor som vita, färgade och svarta. När människor exempelvis 

ska söka jobb eller fylla i ansökningshandlingar behöver de oftast fylla i vilken ras och 

religion de tillhör. Black Economic Empowerment har blivit lite som en omvänd Apartheid, 

att företag nu måste ha vissa raser anställda för att kunna göra affärer med andra företag. Hon 

berättar att det är en hel del papper och ansökningar som måste göras för att bli certifierade. 

Beroende på vilken storlek ett företag har så är det olika kvoter de behöver anställa och de får 

även poäng om de jobbar med företag som har mer svarta anställda än en själv. Det är väldigt 

många pusselbitar i det här systemet vilket ofta inte är så lätt att förstå. Pernilla Berättade att 

det går att jobba sig runt det här systemet. Det handlar inte bara om att ha exempelvis 50 % 
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svarta anställda utan det handlar även om vilka leverantörer Propel Africa jobbar med så det 

går att samla på sig poäng i det här systemet genom andra sätt. Propel Africa jobbar ca 80-

90% med svenska marknaden och för att skriva en offert eller ett förslag till en kund så 

förutsätter företaget att de som anställs kan svenska så det är språket som avgör varför Propel 

Africa anställer svenskar istället för sydafrikaner. 

  

Även Hydroscand har påverkats av Black Economic Empowerment. Företaget har fått det 

sämre på grund av att deras rating i systemet har sänkts då de anställt efter kompetens. De har 

däremot gjort ärliga rekryteringar av svarta, indier och färgade. De har inte valt någon 

beroende på hudfärg eller nationalitet. Idag har de bland annat en indisk personalchef, svart 

personalassistent, färgad logistikchef och svarta säljare.  Mikael berättar dock att Black 

Economic Empowerment har lett till interna konflikter inom företaget detta kallas inom ICRG 

för ethnic tensions. Tidigare anställde han en svart kvinnlig ekonomichef till företaget men 

det blev för mycket konflikter med andra i företaget. Han tar även upp att Black Economic 

Empowerment kommer att bli problem i framtiden för dom som ett familjeägt företag men 

även för andra svenska företag. Det är ingen som vill driva en verksamhet och inte kunna vara 

majoritetsägare i sin egen koncern. På 25,1 % går det att hitta partnerskap men 50,1% är ett 

hinder mot framtida affärer, ingen vill ge bort majoriteten av sitt bolag, säger han.  Mikael 

känner att det dras åt mer och mer där nere och det känns som att det är på väg mot något 

negativt där risken finns att de tappar majoritetsägandet och idag skulle han inte investera i 

Sydafrika. 

4.3 Ekonomiska risker 
De ekonomiska risker som upplevs hos företagen är valutakursen och den inflation som har 

varit. Randen går upp och ned utan förvarningar och detta kan leda till stora kreditförluster. 

Något som både Tapflo, Mindset och Hydroscand oroar sig för. När Tapflo etablerade sig i 

Sydafrika har den sydafrikanska randen gått från förhållandevis 1 till 1 på kronan till att man 

får 70 öre från en Rand, eller 50 öre när den varit som värst. Den har nästan tappat halva sitt 

värde gentemot kronan. Detta har inneburit att varor som företaget köpt ner till Sydafrika har 

blivit dubbelt så dyrt bara över några år och det har blivit en svår utmaning för Tapflo. När 

Hydroscand etablerades i Sydafrika fick de betala 1,07 för en Rand, idag betalar de 0,67. 

Mikael menar att valutan avspeglar väldigt bra hur landet utvecklats de senaste åren och 

tycker utvecklingen är tragisk då det i grund och botten är ett rikt land. 
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Regeringen gör heller inga makroekonomiska åtgärder för att försöka få en stabil inflation och 

en stabilare Rand. Jon på Mindset ser också den rörliga randen som en risk med Sydafrika. 

Han menar även att det kan vara svårt att få ut pengar ur landet. Exempelvis när de skickar 

fakturor mellan bolagen och gör utdelningar bör man tänka på att randen fluktuerar väldigt 

mycket.   

 

Gemensamt för alla företagen är också att de oroar sig för hur politiken kommer att se ut i 

framtiden. Marknaden har varit oförutsedd det har varit väldigt stökigt på den sydafrikanska 

marknaden väldigt länge nu. Just nu råder det osäkerhet kring politiken i landet. Politikerna 

satsar mer på att få in svarta i arbetslivet och lägger ingen fokus på ekonomisk politik.  Detta 

har enligt företagen lett till att valutan blir allt svagare och anställa kompetent personal blir 

också svårare. Mikael på Hydroscand upplever att Sydafrika inte levt upp till de ekonomiska 

förväntningar som många utländska företag har förväntat sig när de etablerat sig i Sydafrika. 

Han har märkt av att samhället förändrats sedan de etablerade sig för sex år sedan. Väldigt 

många som har det bra försöker hitta andra länder att ta sig till, framförallt de yngre och 

välutbildade. Hittar de ett jobb i Europa så sticker dom och det är ju ett stort hinder för ett 

lands utveckling och all ung kompetens försvinner, däremot så menar han att deras bransch 

har haft tur eftersom att de som oftast arbetar inom gruvorna är människor utan utbildning. 

Jon på Mindset tror att det är makroekonomiska och politiska aspekter som styr landets 

framtid snarare än utbud och efterfrågan, för den är stor. Det finns ett enormt behov av väldigt 

mycket, det är ett land som i grund och botten är väldigt rikt, det byggs mycket, det 

expanderas. Den underliggande ekonomin är stark men problemet är att alla är osäkra om vad 

som händer. Jon menar att det kommande parlamentsvalet kommer vara oerhört betydelsefullt 

för landets utveckling både socialt och ekonomiskt. Om det går åt rätt håll så kommer 

framtiden se ljus ut, om det går åt fel håll kan man ta sitt pick och pack dra. 

  

4.4 Övriga hinder 
Utöver de ekonomiska och politiska riskerna upplever alla intervjuade en del andra hinder.   

Mikael på Hydroscand berättar att det finns väldigt många ”skojare” eller bedragare där nere, 

de har blivit ganska rejält lurade då kunder inte betalar. Saker och ting kan se bra ut på papper 

men folk driver sin egen agenda där nere, berättar han. Ett annat hinder som han tar upp är 

säkerheten. Det är inget fritt land. På affärsresor får han ofta sitta på sitt hotell utan att kunna 

ta sig till vissa ställen just för att det är så farligt. I Johannesburg tillåter de honom inte att 
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exempelvis gå ut och jogga. Han menar att det självklart är något som företag bör överväga 

när man etablerar sig i ett annat land. Att känna sig osäker vart man än går är inte roligt. För 

företagen påverkas dessa då man behöver anställa säkerhetsvakter, bygga säkerhetsgaller och 

så vidare. 

  

Tapflo upplever att logistiken ibland kan ställa till problem för dem. Avstånden mellan 

Sverige och Sydafrika är enorma. Det kostar mycket att flyga ned material och det betyder att 

företagen måste ha dyra varor för att det ska löna sig. Att exportera produkter via båt kan ta 

uppemot två månader innan varorna kommer fram. Mindset har upplevt administrationen som 

ett problem, det tar lång tid att få rätt tillstånd och papper. Som ett exempel berättar han att 

företaget har en fastighet där nere som de ville göra en liten ändring på där de behövt skicka 

papper fram och tillbaka i 9 månader nu. De har väntat väldigt länge och har behövt ta in 

konsulter för att få igenom det. Detta uppenbarar sig också vid visumansökningar som även 

de tar lång tid att få godkända. Visumprocessen för att få upp sydafrikaner till Sverige kan ta 

lång tid, säger Jon på Mindset. Det går inte att bara slänga sig på ett plan och flyga hit. 

Däremot är det lättare för en svenska att flyga ner men man kan inte jobba där under en längre 

tid då det krävs arbetsvisum och även detta tar tid att få igenom. Propel Africa upplever också 

just sökningen till arbetstillstånd som ett hinder. Då arbetslösheten är så pass stor och 

invandringen från andra afrikanska länder inte kontrolleras så är man väldigt hårda med att ge 

arbetstillstånd.  

 

Vidare berättar Pernilla på Propel Africa att de som företag har rätt 

till att operera i Sydafrika och ge ut arbetstillstånd men om de ska söka ny personal så är det 

en stor utmaning. Då måste de se till att de personerna man vill ha har en unik kompetens och 

det räcker inte alltid med att man kan svenska för det krävs om man ska jobba på Propel 

Africa med de flesta uppgifterna. Det är en lång och jobbig process och på senare år har det 

blivit ännu svårare. Man kan vistas i det här landet i 3 månader som turist och kan förlänga 

det med 3 månader till men om man väl ska se till att jobba och bosätta sig i landet så måste 

man tillbaka till ursprungslandet, i det här fallet Sverige, och söka ett arbetstillstånd därifrån. 

Sydafrika är hårda med att bevilja visum då de helst ser att företagen anställer de arbetslösa 

som redan finns i Sydafrika. För att få arbetsvisumet beviljat måste personen i fråga ha en 

unik kompetens.  

  



29 
 

4.5 Born Global 
När Jon Serrander startade Mindset bestämde han sig i ett tidigt skede att han skulle försöka 

bygga ett internationellt utbildningsföretag. Trots att företaget inte hade expanderats utanför 

sveriges gränser så ville de testa något storskaligt för att veta vart företaget stod. Genom 

tidigare internationell erfarenhet och ett stort personligt internationellt nätverk valdes 

Sydafrika. Strax efter att Mindset internationaliserats till Sydafrika bestämde de sig för att 

testa den amerikanska och bulgariska marknaden. När Pernilla Landstedt kom hem till 

Sverige efter sin första resa till Sydafrika insåg hon direkt potentialen i landet. Med erfarenhet 

från både utbildningsbranschen och utbildningsbranschen valde hon att flytta ner till 

Sydafrika och starta Propel Africa. 

4.6 Kulturella Skillnader mellan Sverige och Sydafrika 
Tapflos VD Håkan upplever inga större kulturella skillnader, han upplever det som att 

sydafrikaner är ganska lika engelsmän och han upplever det som att det är större skillnader 

med att göra affärer med polska affärsmän. Håkan tror att engelskan hjälper att överbrygga 

skillnaderna till en stor del. Det juridiska systemet i Sydafrika påminner väldigt mycket om 

det brittiska systemet så det är förhållandevis lättförståeligt för en svensk också, säger han. 

Jon på Mindset ser det dock lite annorlunda. Den sydafrikanska marknaden i sig består av 

många olika kulturer. I och med att det är ett mångfacetterat land så menar Jon att det är 

skillnad på vilka människor affärer görs med där nere och det kan även variera om det är 

svarta eller vita affärsmän.  Jon tycker likt Håkan att de vita affärsmännen är mer 

anglosaxiska och de kräver tydlighet alternativt att de får sköta allt själva. Pernilla på Propel 

Africa har också märkt av att hon måste vara tydligare med sydafrikaner än vad hon behöver 

vara mot svenskar. För henne kan det ibland vara svårt att förstå hur den gemene sydafrikanen 

tänker. Hon tycker inte att sydafrikanerna tar lika stort ansvar som svenskar och de kan ha 

svårt att exempelvis få saker gjorda i tid, vara välklädd och komma i tid till möten. Pernilla tar 

även upp att pappersexpertisen ibland kan vara lite väl omständig och kan ta lite längre tid 

och på grund av det kulturella så kanske de inte går att lita på folk på samma sätt. Du kan få 

ett “ja” där och ett “nej” här och nästa gång får du ett “nej” där och ett “ja” här, säger hon. 

Under de 20 år som Pernilla har bott i Sydafrika har hon levt med uttrycket ”TIA” – ”This is 

Africa”. Om något inte fungerar som det ska så drar hon till med det.  “Det här är ju Afrika, 

det måste du ju förstå”, säger hon. 
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Pernilla beskriver Sydafrika som ett tredje världens land med första världens kläder. Om du 

har varit i exempelvis Kalifornien eller Queensland och kommer ner till Sydafrika på semester 

så kommer du förmodligen tycka att det ser ut som Kalifornien men bakom kulisserna så är 

det faktiskt djupaste Afrika, säger hon. Det går inga elefanter på gatorna i Cape Town men 

däremot är det skillnad på människor som har utbildning och inte utbildning, på människor 

som har pengar och inte pengar så det är mycket av det som påverkat arbetsklimatet där. 

Många människor som jobbar hos oss kanske inte har rätt utbildning och det är därför de inte 

har rätt attityd många gånger. 

 

Mikael på Hydroscand menar att det finns väldigt stora kulturella skillnader mellan Sverige 

och Sydafrika. Först och främst finns det fortfarande otroliga rasmotsättningar. Historien görs 

ibland påmind och det märks av mellan människorna som lever i landet. Det märks av både i 

det sociala och på arbetsmarknaden. Hydroscand jobbar med fyra olika kulturer. Indier, 

svarta, färgade och vita. Däremellan är det så att vissa går bättre ihop med andra. Färgade och 

vita funkar rätt bra, svarta gillar egentligen bara varandra, Indier går ihop med vita ganska 

bra, och de vita har ibland åsikter som gör en mörkrädd när de har den gamla synen, säger 

Mikael. Vi blev rätt överraskade när vi kom ner och såg hur ojämlikt det fortfarande är i 

Sydafrika. 

 

En annan sak är att det är dålig likviditet, människorna här är dåligt betalda och de har en 

dålig betalningsmoral där jämför med Sverige. Mikael rekommenderar att företag bör jobba 

mycket med förskottsbetalningar och riktiga bankgarantier, “Cash is king” där nere. Han 

nämner även det rådande klimatet där nere som är tufft. Det är dåligt med pengar och folk får 

det sämre och sämre, även dom vita. Det finns även mycket fattiga vita nu också och de är 

inte så långt ifrån att trampa på någon annan för att få fördelar vilket kan vara ganska jobbigt 

sett till vår kultur i Sverige där vi oftast hjälper varandra, säger Mikael. 

Framtidsutsikter på den sydafrikanska marknaden 

  

En konsensus bland företagen att framtiden just nu på den sydafrikanska marknaden är 

osäker. Både mindset och Propel Africa nämner det kommande som en viktig faktor för 

framtiden i Sydafrika för företag. Jon på Mindset säger att valet kan bli avgörande för 

företagen i Sydafrika. Väljer landet rätt ledare som satsar på att stabilisera ekonomin tror han 

att företag kommer att fortsätta att satsa på den sydafrikanska marknaden. Men blir det 

liknande styrning som det är nu tror han att många kommer att packa ihop sina saker och 



31 
 

lämna Sydafrika.  Även Black Economic Empowerment ses av företagen som ett 

orosmoment, just nu går det att fuska lite med den regeln. Men skärps det till kommer den 

lagen att ställa till problem för företag verksamma på den sydafrikanska marknaden.  

5 Analys 
  

5.1 Investeringen 
För Tapflo som är ett industriföretag som tillverkar pumpar gick deras investering till så att de 

köpte ett lager på plats och flyttade ned en person från Sverige. Detta är enligt teorin ett 

vanligt sätt att genomföra sin FDI på. De upplevde dock problem med infrastruktur när de 

skulle flytta varor till mindre städer. Vägarna är bra runt de större städerna men när man 

kommer några mil ifrån stora städer blir vägarna genast sämre. Infrastrukturen påverkar 

Tapflo negativt när de ska leverera till mindre städer dels genom försenade leveranser men 

ibland även via skadade varor vilket leder till ökade kostnader vilket är något som både 

Mlambo (2005) och Morisset (2000) tar upp kan vara problem. Hydroscand som också de är 

ett industriföretag köpte upp ett befintligt företag på marknaden och fick på så sätt befintlig 

kunskap. Även Hydroscand har haft problem med infrastrukturen efter inträdet på den 

sydafrikanska marknaden. För Hydroscand är det också vägarna som ställt till bekymmer 

framförallt så blir leveranser ibland försenade.  

 

Propel Africa är ett företag som är inblandade i reseindustrin. De säljer paketresor till 

Sydafrika och är främst inriktade till den svenska marknaden och få turism till Sydafrika. 

Propel Africa var inte etablerat i något land utan de startade upp sin verksamhet i Sydafrika. 

De köpte en lokal i Sydafrika och anställde människor i Sverige med kunskap inom 

reseindustrin och tog med sig dessa ned så de flyttade med sig kunskap. För Propel Africa har 

de efter investeringen haft svårt att hitta kompetent personal. Eftersom de främst säljer resor 

med destination till Sydafrika och avgångar från Sverige, vill de ha personal som kan det 

svenska språket men även förstår den svenska kulturen. Mindset är ett företag som satsar på 

utbildning. Deras investering gick till så att de köpte ett redan etablerat företag i Sydafrika 

och gick på så sätt tillgång till lokal samt kunskap. Mindset har också haft svårt att hitta 

kompetent personal till företaget. 
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För Tapflo så gick deras investering till så att de köpte ett lager på plats och flyttade ned en 

person från Sverige. Detta är enligt teorin det bästa sättet att genomföra en FDI på, genom att 

flytta med sig både teknologi och kunskap vilket var precis så Tapflo gjorde. Propel Africa 

var inte etablerade som företag i Sverige utan de köpte en lokal på plats och anställde 

människor i Sverige med kunskap inom reseindustrin och tog med sig dessa ned så de flyttade 

med sig kunskap. Mindset och Hydroscand köpte istället upp ett företag som redan var 

etablerade i Sydafrika och tog med sig lite kunskap från tidigare. Detta är ett annat sätt att 

genomföra en FDI på.  De flesta av företagen hade läst på om riskerna redan innan 

investeringen och var medvetna om dem men inte till hur stor grad de skulle påverkas.    

  

5.2 Born Globals  
Utifrån intervjuerna kan det konstateras att både Mindset och Propel Africa följer några utav 

de typiska drag som kännetecknar ett Born-globalföretag. Mindset och Propel Africa är två 

företag som inte följer de traditionella etableringsmönster i sin internationaliseringsprocess 

utan de kännetecknas istället av att de i ett tidigt skede byggt sin tillväxtstrategi på den 

internationella marknaden.  Meléns (2010) definierar ett Born-globalföretag som ett företag 

som redan från början har en vision om att snabbt bli globala utan en lång historia på 

hemmamarknaden. Detta kan tydligt kopplas till både Mindset och Propel Africas vision. 

Tapflo AB och Hydroscand kunde dock inte ses som ett Born-globalföretag då de hade en 

lång historia på den svenska marknaden innan de tog beslutet att etablera sig på den 

sydafrikanska marknaden.  

 

VD:n på Mindset Jon Serrander ville i ett tidigt skede bygga ett internationellt 

utbildningsföretag och valde Sydafrika, som geografiskt sett ligger långt ifrån Sverige, trots 

att de tidigare inte expanderat internationellt. Melén (2010) menar att ett typiskt drag hos ett 

Born-globalföretag är att den marknad som företaget inleder verksamheten på inte 

nödvändigtvis behöver ligga geografiskt och kulturellt nära hemmamarknaden. Ett annat 

typiskt drag utifrån Melén (2010) om Born-globalföretag kopplat till Mindset är att företagen 

generellt sett är små eller medelstora. Mindset har idag 115 anställda och tillhör därmed 

kategorin medelstora företag (Svenskt näringsliv). Andra typiska drag hos Born-globalföretag 

är att de grundats av entreprenörer som från tidigare arbeten fått erfarenhet av att arbeta och 

göra affärer på utländska marknader samt att de har byggt upp ett personligt internationellt 

nätverk (Melén 2010). Grundaren Jon Serrander berättade att han alltid jobbat mycket på den 
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internationella marknaden och därmed samlat på sig erfarenheter till att göra affärer 

utomlands och har byggt ett brett personligt nätverk på den internationella fronten.   

 

Det största kännetecknet av att Propel Africa ses som ett Born-globalföretag är att VD:n 

Pernilla tidigare jobbat inom resebranschen och samlat till sig en hel del erfarenheter. Enligt 

Melén (2010) är just entreprenörens erfarenhet från tidigare arbeten samt att kunna göra 

affärer på utländska marknaden ett typiskt drag hos ett Born-globalföretag. I kontrast med 

Mindset så ses Propel Africa som ett småföretag (Svenskt näringsliv) med sina 11 

medarbetare, något som utmärker ett Born-globalföretag (Melén 2010).  Andra aspekter hos 

Propel Africa som kan kopplas till Meléns (2010) typiska drag hos Born-globalföretag är att 

Pernilla Landstedt hade byggt upp ett internationellt personligt nätverk samt att marknaden 

som företaget inlett sin verksamhet på varken legat geografiskt eller kulturellt nära 

hemmamarknaden. 

 

Hollensen (2017) beskriver att Born-globalföretagen delar några fundamentala likheter i form 

av små globala marknadssegment, fokuserar på små globala marknadssegment, är starkt 

kundorienterade samt att både visionen och kompetensen är av avgörande betydelse. Något 

som är extra tydligt hos Propel Africa, inte minst med att de jobbar mycket med den svenska 

marknaden och därmed behöver anställa medarbetare som pratar svenska. 

  

Utifrån de fyra företagen som intervjuades var två av företagen industriföretag (Tapflo och 

Hydroscand). Mindset och Propel Africa är två företag som verkar inom utbildningsbranschen 

respektive resebranschen. Dessa branscher lämpar sig bättre för Born-globalföretag just för att 

de kan vara väldigt flexibla sett till produkt och placering. Deras koncept kan appliceras på 

andra marknader än just Sydafrika och till skillnad från industriföretag är man inte beroende 

av det inriktade landets klimat och tillgångar. Att båda företagen dessutom räknas som små 

respektive medelstora är också något som är positivt när de ska starta ett Born global-företag 

då Melén (2010) nämner att Born global-företag ofta är små eller medelstora.  Större företag 

är mindre flexibla än små och medelstora företag när det bland annat kommer till 

omplaceringar.  
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5.3 Politiska risker 
Under intervjuerna har det kommit fram att de politiska riskerna i Sydafrika är många. 

Företagen nämner att det inte finns någon tillit eller trygghet hos regeringen vilket enligt 

Duarte och Navarro (2010) gör detta att landet kan ses som politiskt instabilt. Företagen 

nämner bland annat den nya policyn kallad Black Economic Empowerment som ett exempel 

på en policy som blir hastigt införd och påverkar utländska företag negativt som tänkt eller 

har gjort en FDI. Samtliga företag uppger att det råder oklarheter kring det nya systemet. De 

menar att det är svårt att få grepp om på distans och det är många pusselbitar i systemet som 

ibland kan vara väldigt svårt att förstå. Just Black Economic Empowerment kan man koppla 

till de i teorin nämnda delarna inom den ekonometriska modellen ICRG. Black Economic 

Empowerment påverkar dels Government stability då policyn kom så pass plötsligt och det är 

svårt att förutspå ifall regeringen inför en liknande policy som påverkar utländska företag 

hastigt. Black Economic Empowerment har enligt företagen dessutom lett till att spänningen 

mellan olika etniska raser har ökat och det benämns inom ICRG som Ethnic tensions. 

Exempelvis hos Hydroscand där interna konflikter uppstod i företaget då man anställt en 

färgad i ledningen. En anledning till detta kan vara att de historiska aspekterna satt sina spår i 

dagens samhälle och däribland arbetsmiljön. Utifrån intervjuerna gavs en känsla av att just 

spänningarna mellan etniska raser lever kvar i allra högsta grad och att det är på väg att 

utvecklas till en annan nivå. Både Hydroscand och Propel Africa menar att Black Economic 

Empowerment har utvecklats till att bli lite som en omvänd Apartheid. Att de svarta, varav 

många inte ens upplevt Apartheid, ska få fördelar på arbetsmarknaden som står på de vitas 

bekostnad.  

  

Andra delar ur ICRG tar upp som risker och som även företag har upplevt finns till viss del 

inom Sydafrika är korruption, detta har främst upplevts av Hydroscand och mindset. De har i 

intervjuerna nämnt att de upplevt korruption i Sydafrika och detta skulle enligt ICRG öka 

Sydafrikas landsrisk. Alla företagen nämnde också arbetslösheten som ett hinder och en risk 

vid deras FDI, det ses inom ICRG som Socioeconomic conditions och det finns enligt 

företagen.  
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5.4 Ekonomiska risker 
Alla företag som intervjuats i uppsatsen har upplevt att den ekonomiska risken har påverkat 

dem. Gemensamt är att de är oroliga för stabiliteten i ekonomin. Inget av företagen upplever 

att Sydafrika för någon makroekonomisk politik och detta leder till att inflationen blir hög och 

valutan är väldigt rörlig. Oetzel et al (2001) tar upp att ett lands ekonomiska risk är relaterad 

till den makropolitik som förs i landet och det verkar även företagen uppleva. Just nu känner 

alla företag oavsett bransch att landsrisken vid investering i Sydafrika är hög. Vidare upplever 

alla företag oavsett bransch att tillväxten i Sydafrika stagnerat eller går bakåt. Detta är också 

något som forskare som Onyeiwu och Shrestha (2004) men även Kotenkova et al (2016) tar 

upp kan påverka flödet av FDI negativt. Med en sämre tillväxt i landet blir landet inte lika 

attraktivt för utländska investerare.  Naude och Krugell (2007) tog upp att Afrika som region 

har en väldigt dålig ekonomisk tillväxt och Kotenkova et al (2016) har hittat att Sydafrika är 

de av BRICS länderna som har sämst ekonomisk tillväxt. Detta är något som Mikael på 

Hydroscand har upplevt. Hydroscand har verksamhet förutom i Sydafrika främst i Europa och 

de upplever att just den sydafrikanska filialen just nu går sämst och att tillväxten i landet är 

dålig.  

 

Utöver detta har alla företag upplevt inflationen som negativ. Inflation ses också av 

många forskare såsom Onyeiwu och Shrestha 2004; Luiz och Charalambous 2009; Lokhesa 

och Leelavathy som en viktig faktor vid en FDI. Just inflationen är något som skapat problem 

för alla de intervjuade företagen oavsett bransch. Främst genom kreditförluster.  Tre av fyra 

företag upplever landsrisken i Sydafrika som hög just nu och skulle därför inte genomfört en 

FDI i dagsläget om de it varit etablerade redan. Dels för att den ekonomiska stabiliteten inte 

finns men företagen har också oavsett bransch svårt att hitta kompetent personal på plats 

vilket gör att de måste flytta ned personal från Sverige vilket ökar kostnaderna. Detta är också 

något Lokesha och Leelavathy (2005) tar upp som påverkar beslut om en FDI.  Det är bara 

Propel som skiljer sig och även i dagsläget hade satsat på Sydafrika trots att också de har svårt 

att hitta kompetent personal.  

 

Företagen bekräftar Bernsteins (2014) teorier då de nämner att ingenting görs för att förenkla 

för utländska företag att göra affärer i Sydafrika. De upplever att tillväxten i Sydafrika som en 

gång var hög nu har stagnerat och börjat gå nedåt. Detta stämmer bra överens med Bernsteins 

teorier om att regeringen i Sydafrika måste förenkla för företag för att tillväxten ska gå uppåt. 

Det stämmer även överens om teorier kring FDI där det också nämns att regeringen måste 
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genom sin ekonomiska politik förenkla det för företag för att landets tillväxt ska gynnas av 

FDI. En annan del i den ekonomiska risken som har påverkat de svenska företagens vilja att 

genomföra en FDI i Sydafrika är valutarisken. Speciellt Håkan på Tapflo har beskrivit hur 

svag randen har blivit sedan Tapflo genomförde sin FDI och det bekräftar dels Custy et al 

(2004) teorier om hur randen har försvagats men även forskare som Thomas och Jenkins 

(2002) tar upp att en snabb minskning i valutan kan leda till att utländska företags vinster 

försvinner.  Det bekräftar också FDI riskbedömningen och ju högre risk desto mer ovilja blir 

det hos företag att genomföra FDI i länder med instabil valuta.  

 

5.5 Övriga hinder  
Ett övrigt hinder som företagen har upplevt är bland annat brist på utbildning, Alla företag 

utom Propel Africa nämnde också utbildningen i Sydafrika som en risk. Just nu råder det brist 

på både utbildningar men även personer som är villiga att utbilda sig och regeringen gör enligt 

företagen ingenting för att få folk att utbilda sig. Det har också framkommit under 

intervjuerna att det är svårt att få visum i Sydafrika vilket gör det ännu svårare att få ner 

kompetent personal. Det är också en del som påverkar tillväxten negativt enligt Bernstein och 

som kan avskräcka företag från att göra en FDI (Amendolagine 2013). Andra hinder som 

Hydroscand har upplevt och kan kopplas till ICRG är säkerhetsrisk i landet. Mikael nämnde 

att just nu upplever han det som att det är oroligt i landet och detta skulle inom ICRG kunna 

kopplas till internal conflict som påverkas just av den rådande säkerheten i landet. 

Säkerhetsrisken är dock olika beroende på var i Sydafrika företagen befinner sig. Håkan på 

Tapflo och Pernilla på Propel Africa har även noterat att det ofta uppstår problem när de ska 

få in betalningar. De blir ofta försenade och ibland kommer det inte in några betalningar alls, 

det skulle kunna påverka investment profile i ICRG modellen.  Håkan och Mikael nämner 

också infrastrukturen som ett hinder och de upplever inte heller att regeringen gör något för 

att förbättra det. Infrastrukturen är främst ett hinder som är kopplat till industribranschen, då 

de i större grad transporterar varor ut i landet där vägarna är sämre. Det kan enligt Mikael och 

Håkan vara ett problem att få ned delar från Sverige till Sydafrika vilket enligt Tuomi (2011) 

kan minska tillväxten för i detta fall Sydafrika.  
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5.6 Kulturella skillnader mellan Sverige och Sydafrika 
Mindset och Propel Africa upplever bägge att de måste ligga på sydafrikanerna och påminna 

dem om uppgifter för att de ska bli gjorda. Detta stämmer väl överens med Hofstedes 

osäkerhetsundvikande, där ligger Sydafrika högre än Sverige och de länder med högre 

osäkerhetsundvikande kräver mer struktur.  

 

Tapflo och Mindset upplever att de inte får lämna allt för stor frihet till de sydafrikanska 

medarbetarna, detta för att det då kan ta allt för lång tid innan uppgifterna blir färdiga. Detta 

märks även av vid administrationen i Sydafrika som tar väldigt lång tid. När de skickar in 

papper såsom visumansökningar tar det väldigt lång tid innan företagen får svar. Detta kan 

vara för att det inte finns några regler för hur lång tid en handläggning ska ta.   

 

De svenska företagen upplever också att de sydafrikanska affärsmännen är mer dominanta än 

vad de svenska företagen är vana vid. De sydafrikanska företagen försöker ofta få deras 

partners att gynna sina egna preferenser och mål, detta skulle kunna bero på att svenskarna får 

anpassa språket till engelska som sydafrikanerna har som modersmål. Det kan ge 

sydafrikanerna en fördel och det kan också enligt Luo och Shenkar (2006) ge sydafrikanerna 

en fördel att kontrollera information och ledningsprocceser vilket kan leda till att de upplevs 

dominanta. Detta tar Den Hartog (2003) upp i sin studie om bestämdhet och han menar att det 

är vanligt inom bestämda kulturer. De är mer direkta i sitt språk och säger när något ska vara 

gjort.  Hydroscand märker också av kulturella skillnader. Utöver det som nämnt ovan märker 

de att de vita affärsmännen i Sydafrika är mer direkta i sitt språk än vad svenskar är. Detta är 

något som passar bra in på bestämdhetsskalan där de nämner just hur direkta olika kulturer är 

i sitt språk, de med högre bestämdhetsgrad är mer direkta och Sydafrika ligger högre än 

Sverige på den skalan. Hydroscand har också märkt av att de sydafrikanska parterna kan vara 

mer dominanta i sina relationer med affärspartners även det passar in med bestämdheten.  

 

Sydafrika är ett mångkulturellt land och Mikael på Hydroscand nämner att det är stora 

skillnader i hur människorna från dessa olika kulturer gör affärer med varandra. Mikael 

nämner även att de svarta affärsmännen skiljer sig ganska mycket från de vita. Här märker 

Hydroscand större skillnader kulturellt, dessa affärsmän är mer dominanta och bestämda 

vilket passar bra in på GLOBEs resultat av Sydafrika. De svarta affärsmännen lämnar också 

gärna över ansvar till sina affärspartners vilket kan kopplas till Hofstedes 

osäkerhetsundvikande. Dessa affärsmän vill inte ha för mycket ansvar på sina axlar utan 
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lämnar hellre över det till någon annan som har god koll. Denna dominans och bestämdhet 

som de vita affärsmännen visar tendenser på kan vara djupt rotade i landets historia med 

segregationen mellan svarta och vita. Sydafrika präglades länge av Apartheid och detta kan 

leva kvar hos människorna.  Hofstede (2010) nämner att människor har en mjukvara som 

programmeras från de är små och just apartheid är något som lever kvar hos många svarta och 

de kan säkert prägla deras uppfostran av barn. Vilket kan ha lett till att det fortfarande kan 

uppstå samarbetsproblem mellan vita och svarta. Just samarbetsproblem mellan vita och 

svarta är något som Jon har upplevt. Håkan på Tapflo nämnde också att de skiljer sig en hel 

del i hur de svarta och vita affärsmänniskorna gör handlar i förhandlingar, så detta verkar vara 

något som upplevs oavsett vilken bransch företaget är inblandat i.    

 

De intervjuade företagen har alla nämnt språket som en faktor att ta hänsyn till men de har lite 

olika synpunkter på språket. Håkan på Tapflo tycker att det är en stor fördel att ha engelskan 

som språk och han anser att det minskar skillnaderna lite. Men de andra företagen kan även 

finna nackdelar med språket, dels för att det inte är deras modersmål och de känner att de 

ibland får svår att kommunicera det de egentligen menar och även att de ger ifrån sig makten 

lite del deras affärspartner. Just detta är något Duarte och Suarez (2010) nämner som ett 

problem när man väljer att kommunicera på ett språk som inte är ens modersmål. 

6 Diskussion 
Det verkar som att det finns en hel del risker vid FDI i Sydafrika i dagsläget. Den politiska 

risken verkar vara i betydligt högre än vad vi trodde till en början. Det verkar råda en stor 

osäkerhet i landet. Både politiskt och ekonomiskt och detta är något vi blev överraskade av. 

Vi trodde på förhand att det skulle vara ett mer stabilt land. Det verkar dessutom som den 

mest turbulenta tiden både ekonomiskt och politiskt är just nu, när den sittande regeringen 

suttit några år vid makten och missnöjet har börjat växa. Dessutom så är ekonomin just nu 

också dålig, detta kan delvis bero på den nya policyn Black Economic Empowerment som har 

skrämt iväg några utländska företag, dessa internationella företag har istället sökt sig till 

grannlandet Botswana.   Förutom dessa risker har det även kommit under intervjuernas gång 

framkommit en hel del andra aspekter som kan göra det svårt vid en FDI. Säkerhetsrisker var 

en av dessa men det verkar också vara kopplat till vart i Sydafrika företaget befinner 

sig.  Ytterligare något som har haft större påverkan på företagen än vad vi på förhand hade 

trott är arbetslöshet och brist på utbildning i landet. Det har kommit fram under intervjuerna 



39 
 

att det inte finns särskilt många sydafrikaner med en hög kompetens. Det gör det dels svårt för 

företagen att möta Black Economic Empowerment kraven då de utländska företagen inte vill 

få in någon med låg kompetens i ledningen. Det verkar heller inte som att den sydafrikanska 

regeringen gör något för att råda bot på den brist på utbildning som finns i landet och antalet 

arbetslösa utan hög kompetens bara stiger. Detta är i sin tur inte något som lockar utländska 

företag till att göra en direktinvestering till Sydafrika och därmed går landet miste om stora 

möjligheter till att utvecklas mot rätt riktning.  

 

Utifrån intervjuerna fick vi en känsla av Tapflo, Mindset och Hydroscand hade en negativ 

inställning till den sydafrikanska affärsmiljön och att de nästintill ångrat direktinvesteringen i 

landet. För Pernilla på Propel Africa såg situationen dock annorlunda ut. Hon har varit bosatt i 

Sydafrika i över 20 år och har en speciell förkärlek till landet. För henne blev 

direktinvesteringen omvänd gentemot de andra företagen då hon först lärde känna den 

sydafrikanska kulturen för att sedan bestämma sig för att starta upp sitt företag. De övriga 

företagen genomförde direktinvesteringen från motsatt riktning då man först startade upp 

företagen för att sedan lära sig känna den sydafrikanska kulturen. Att inte ha kännedom kring 

ett lands kultur innan man genomför en direktinvestering kan innebära att oväntade 

kulturkrockar dyker upp som är svårhanterliga och skapar problem hos företagen.  

  

En annan aspekt att ta hänsyn till är att representanterna på Tapflo, Mindset och Hydroscand 

är affärsmän med stor erfarenhet av att göra affärer på utländska marknader. Pernilla på 

Propel Africa var den enda utan någon egentlig internationell erfarenhet.  Trots sina 

erfarenheter framkom det att samtliga stött på hinder och risker vid direktinvesteringen. 

Riskerna och de kulturella skillnaderna för varje enskilt land är unikt och därför kan det vara 

en utmaning för företag att anpassa sig till olika länder utan att den egna företagskulturen 

drabbas. I den här studien verkade det dock inte endast vara den egna företagskulturen som 

kunde drabbas, utan även företagets existens om Black Economic Empowerment reglerna 

skärps åt ytterligare så ägarna förlorar majoritetsägandet.  

  

Företagen verkar även tro att just den ekonomiska samt politiska risken i Sydafrika kommer 

att vara av stor betydelse fram till åtminstone nästa val. De tror även att om den nuvarande 

regeringen blir omvalda kommer läget för de utländska företagen i Sydafrika att förvärras än 

mer. Detta kan leda till att ännu fler företag flyr den sydafrikanska marknaden, något som 

både Hydroscand och Mindset nämnt att de kommer göra om läget blir sämre.  
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7 Slutsats 
  

Syftet med studien var att skapa förståelse för de risker och kulturella skillnader som kan 

uppstå hos svenska företag vid en direktinvestering i Sydafrika.  Det resultat vi kommit fram 

till är att det främst är den politiska samt ekonomiska risken som påverkat företagen mest.  I 

den ekonomiska risken upplever företagen främst inflationen och den instabila valutan som 

särskilt stora risker.  Medan det inom den politiska risken främst är Black Economic 

Empowerment som skapat problem för företagen oavsett bransch.  De intervjuade upplever 

också att tillväxten i Sydafrika har stagnerat och vissa säger även att den går åt fel håll. Den 

ekonomiska stabiliteten upplevs av företagen som obefintlig oavsett bransch. Landsrisken i 

Sydafrika bör just nu ses som hög vilket gör att FDI minskar. Andra hinder som påverkar 

företagen men som är lite mer branschspecifika är korruption och infrastrukturen. 

Korruptionen märks främst av vid upphandlingar och påverkar företag som är inblandade i 

offentliga upphandlingar. Infrastrukturen ses mest som ett hinder av industriföretag som ska 

transportera varor till mindre städer och då blir lidande av sämre vägar.   

  

Något som också påverkar företagen oavsett bransch är kulturella skillnader. Dock har de 

påverkats till olika nivåer.  Resultatet tyder på att det finns en del olika mindre hinder som 

verkar variera dels beroende på storleken på företaget och dels på var i Sydafrika de är 

placerade.  Vad som också har kommit fram under intervjuerna är att de svenska företagen 

måste vara tydliga när de har kontakt med sydafrikanska medarbetare annars finns det risk att 

saker inte blir gjorda eller utförda på ett tillfredsställande sätt.  Att man pratar engelska i 

Sydafrika är något som kan ses som en fördel när företag ska göra en utländsk 

direktinvestering i landet. Samtliga företag benämnde just språket, som de hade en delad 

uppfattning om. Bara för att man behärskar språket bra i ett inriktat land behöver det inte 

alltid betyda att alla andra delar ska fungera likadant. Risken kan bli att företag får ett initialt 

förtroende till landet, att det är någon positivt att man pratar engelska i landet och därmed 

känner sig mer bekväm. Samtidigt kan det lura en, att man tror att Sydafrika är mer likt 

Sverige än vad det egentligen är. Det finns andra underliggande historiska händelser som gjort 

att Sydafrika skiljer sig Sverige på många plan och väger tyngre än “fördelen” med språket. 

Därför bör man vara försiktig med att tänka att vi är lika.  

  



41 
 

Slutligen har vi riskerna gällande rasskillnaderna i landet. Problemet med utvecklingen mot 

den nya, omvända Apartheid som företagen upplever är att den framförallt kan skapa 

spänningar hos den yngre generationen.  Att en generation som knappt varit med om 

Apartheid ska få fördelar på arbetsmarknaden gentemot andra kan i slutändan leda till 

påfrestningar mellan de olika etniska raser som finns i Sydafrika. Att regeringen visar 

tendenser på att ge ännu mer fördelar till de svarta är något som säkerligen kommer att leda 

till ännu mer spänningar mellan de etniska raserna snarare än att mildra dem. Det är ingen 

långsiktig lösning på problemet utan bygger snarare upp ett större avstånd mellan de 

sydafrikanska invånarna. Det är riskabelt för ett lands utveckling om den nya generationen, 

som ska representera framtiden, växer upp i en miljö där spänningar mellan etniska raser 

fortfarande är en verklighet. Det är ingen hälsosam miljö för människor att varken driva 

företag eller bo i.  

8 Förslag på framtida forskning 
Som förslag på vidare forskning skulle det vara intressant att forska om hur svenska företag 

har hanterat de risker som uppstått vid en FDI. Det skulle också vara intressant med ett större 

urval och en bredare mix av företag allt från stora till små för att se ifall större företag har 

upplevt andra risker vid en FDI.  
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10 Bilagor 
 

Intervjuguide 
 

Vad gör företaget? 

 

Varför valde ni den Sydafrikanska marknaden?  

 

Var etableringen stegvis, eller satsade ni allt på en gång?  

 

Märks det av några kulturella skillnader? Finns det några kulturella skillnader mellan den 

svenska och den sydafrikanska marknaden?  

 

Skillnader mellan svarta och vita affärsmän?  

 

Upplever ni de Sydafrikanska samarbetspartnerna som mer direkta i sitt språk? 

 

Har Black Economic Empowerment påverkat er på något sätt? 

 

Vad upplevde ni som de största hindrena?  

 

Hur ser framtiden ut på den sydafrikanska marknaden?  

 
 

 


