
   
 

1 
 

 

Destination Japan 
 
 
  
 
En studie av svenska företag med etablerade 
dotterbolag på den japanska marknaden. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Av: Ugbaad Mohamud Harbi  
& Malin Vesterlund Olsson 
 
Handledare: Mikael Olsson 
Södertörns högskola | Institutionen för Samhällsvetenskap 
Kandidatuppsats 15 hp 
Företagsekonomi C | Vårterminen 2017 
Programmet för Internationell Ekonomi 
 
 



   
 

2 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

3 
 

 

Sammanfattning 
Japan är världens tredje största ekonomi och skulle därav kunna anses vara en attraktiv marknad för 

svenska företag. Även om Japan anses vara en attraktiv marknad för svenska företag, återstår fortfarande 

faktum att länderna skiljer sig åt gällande kultur, värderingar och seder vilket kan medföra svårigheter 

för svenska företag när de försöker etablera sig på den japanska marknaden. Studiens huvudsakliga 

syften var att visa hur fem framgångsrika svenska multinationella företag har gått tillväga vid sin 

japanska expansion, belysa vilka etableringsstrategier de tillämpat och utmaningar företagen har stött på, 

samt redogöra för vilka framtidsutsikter respektive företag har. De studerade företagen är stora 

multinationella organisationer med etablerade dotterbolag i Japan. Studien tillämpade en kvalitativ 

forskningsmetod, mer specifikt i form av intervjuer. Teorier som tillämpas i studien är; 

Uppsalamodellen, Hollensen’s Entry Modes samt Hofstedes Fem Dimensioner och används i studien för 

att analysera det empiriska underlaget. Studiens resultat visade att fyra av fem företag valt en 

etableringsstrategi med lägre risktagande och det femte företaget valt en strategi med högre risktagande. 

Respondenterna beskrev att de största utmaningarna var att hitta rätt personal samt att samarbeten med 

inhemska företag har visat sig vara en framgångsrik strategi hos fyra av fem företag. Resultatet av 

studien skulle kunna användas som inspiration för svenska företag med tankar på ett inträde i Japan.  
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Förord 
Vi vill först och främst tacka våra respondenter på Atlas Copco, BioGaia, Höganäs, Seco Tools och 

Vitrolife för deras ovärderliga insats. Under två korta månader fick vi möjligheten att utforska ett 

intressant och lärorikt ämne. Ett stort tack till Richard Nakamura som var till stor hjälp med hans 

omfattande kunskap om Japan och tack till vår handledare Mikael Olsson. Vi vill även rikta ett tack till 

Business Sweden Japan som möjliggjorde kontakten med våra respondenter samt ett tack till våra 

opponenter som under processens gång har bidragit med konstruktiv kritik för att förbättra vår uppsats. 

Överlag anser vi att denna process har varit väldigt givande och prövande vid flera tillfällen samt ökat 

vårt intresse för internationell företagande.  
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1 Inledning 
 
Under inledningen presenteras bakgrunden över FDIs i världen, Japan och Sverige. Detta leder i sin tur 

in i problemdiskussionen för att därefter gå in på studiens problemformulering, syfte samt avgränsning.  

I dagens globala värld med integrerade ekonomier spelar FDIs1 (Foreign Direct Investments) en allt 

större roll. Globaliseringen i kombination med friare handel och ekonomiska flöden är anledningar till 

varför FDIs har en allt större påverkan på världens länders tillväxt och utveckling (Golubeva 2016). Den 

svenska ekonomin har sedan länge varit beroende av export för att uppnå̊ de makroekonomiska målen. 

Några av de viktigaste hörnstenarna inom svensk ekonomi har varit produkteffektivitet och en liberal 

exportpolitik. Den svenska marknadens ringa storlek i kombination med en liberal exportpolitik har 

resulterat i att större svenska företag har expanderat sin verksamhet utomlands. Expansionen har varit ett 

naturligt steg då företagen vuxit ur hemmamarknaden (Dunning 1999: 359).  

Den japanska marknaden har beskrivits som unik och svår att inträda (Bucknall 2006; Uzama 2009), 

bland annat för multinationella företag2 som EBay och Vodafone som båda försökt etablera sig och 

misslyckats (Uzama 2009). Ett annat exempel är svenska IKEA som försökte etablera sig i Japan år 

1976 men drog sig tillbaka år 1986. Företaget gjorde ett nytt försök på marknaden år 2006 och är idag 

verksamma i landet (Japan Times: 2006; IKEA 2017). FDIs från multinationella företag har stor 

påverkan på nationers ekonomi idag och det ligger i nationers ekonomiska intresse att attrahera 

utländskt kapital.  

 

1.2 Bakgrund 
1.2.1 FDI 

Sedan finanskrisen (2008) har världens länder återhämtat sig i olika takt. Enligt UNCTADs3 rapport 

(2016) var globala investeringar på uppgång år 2015 (UNCTAD 2017). Samlade FDI-flöden i världen 

nådde 1,76 trillioner dollar, vilket motsvarade en ökning från år 2014 med 38 procent. En del av dessa 

FDIs består av omstruktureringar inom multinationella organisationer, om dessa räknas bort är ökningen 

av FDIs ca 15 procent. Så stora FDIs har inte uppmätts sedan innan finanskrisen år 2008-2009. 

                                                
1 FDI: Foreign Direct Investment (utländska direktinvesteringar) ”/…/någon, vanligtvis ett företag, direkt eller indirekt äger 10 procent 
eller mer i ett företag eller kommersiell fastighet belägen i ett annat land.” (SCB 2014). 
2 Multinationella organisationer: definitionen av en internationell verksamhet eller ett multinationellt företag är att den är verksam inom 
minst två olika nationella marknader. Hordes el al. (1995) definierade ett internationellt företag som djupt rotat i sin hemmamarknad samt 
att huvudkontoret är placerat i hemmanationen. Vidare utvecklar författarna att huvudkontoret och hemmanationens kultur utgör ramverket 
för vidare internationalisering (Hordes et al. 1995: 711). 
3 UNCTAD: United Nations Conference on Trade and Development 
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Ökningen beror på ett större antal mergers and acquisitions (sammanslagningar och förvärv) än tidigare 

år. Även antalet greenfields i världen har ökat i antal. Enligt OECD förväntades FDIs sjunka under år 

2016 med 10-15 procent för att sedan öka igen under år 2017-2018. Anledningar till den förväntade 

nedgången summeras; “reflecting the fragility of the global economy, persistent weakness of aggregate 

demand, sluggish growth in some commodity exporting countries, effective policy measures to curb tax 

inversiondeals and a slump in MNE profits.” (UNCTAD 2017: x).  

 

1.2.2 Japanska FDIs 

Japan är världens tredje största ekonomi med en köpstark befolkning av ca 125,3 miljoner människor 

2016. “Japan har under de senaste årtiondena haft en mycket långsam folkökning och från och med 

2005 har antalet döda överstigit antalet födda. Invandringen är mycket liten och kompenserar inte denna 

naturliga folkminskning. Den senaste befolkningsprognosen anger att landets folkmängd kan vara under 

100 miljoner omkring 2050.” (NE 2017). Det sjunkande antalet japaner i arbetsför ålder och ett ökande 

antal äldre i befolkningen påverkar Japans demografiska framtid vilket väntas resultera i negativ 

påverkan på den japanska ekonomin (Uzama 2009). Mellan år 1638–1853 var landet helt isolerat från 

resten av världen och enligt Uzama (2009) är den japanska befolkningen och kulturen en av de mest 

homogena i världen. Japans ekonomi är präglad av hög teknologisk utveckling, en stark industri och en 

mycket hög utbildningsnivå. Dock har inflödet av FDIs, trots den stora marknaden, varit låg under de 

senaste decennierna (Porter och Sakakibara 2004; UNCTAD 2017).  

Japan har under de senaste två decennierna brottats med deflation och ekonomiska reformer (CFR 

2017). Japans premiärminister Shinzo Abe, sedan år 2012, har som målsättning att fördubbla mängden 

utländska investeringar i Japan till år 2020. Abes nya finanspolitik kallas i folkmun abeconomy, då han 

och hans regering vill utföra drastiska förändringar för att fördubbla investeringar i landet, behålla 

japanska företags kapital inom landet samt öka tillväxten. Abes finansiella strategi för landets ekonomi 

kombinerar “fiscal expansion, monetary easing and structural reform” (CFR 2017) och förväntas höja 

efterfrågan och landets BNP samt höja inflationen till två procent. Ökade FDIs är en avgörande faktor i 

Abes strategi och förändringar på arbetsmarknaden och nya internationella handelsavtal ska 

förhoppningsvis ta Japans ekonomi ur deflationen (Japan Times 2014).  

I Japan är inflödet av FDIs en bråkdel av utflödet, japanska multinationella företag har under åren 2010-

2015 gjort stora investeringar utomlands omfattande ca 100 miljarder dollar. Enligt OECD:s rapport låg 

Japan på andra plats efter USA gällande utåtgående FDIs (UNCTAD 2017: 6). 
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Till skillnad från Japan har två av Asiens största utvecklingsländer; Kina och Indien, båda varit 

framgångsrika gällande att attrahera utländskt kapital. Kina tillät till exempel utländska betalkortsföretag 

i landet och lättade även upp regleringen av fastighetsmarknaden för utländska investerare. De gjorde 

det även tillåtet för utländska företag att inneha e-företag med fullt ägande. Utöver dessa lättnader har 

Kina sett över tidigare protektionistiska bestämmelser och öppnat upp mot FDIs i flertalet industrier och 

servicesektorer (UNCTAD 2017: 90). Indien gjorde det lättare för utländska företag att investera inom 

gruvindustrin, kommersiellt flyg, byggindustrin och försvar (UNCTAD 2017: 91).  

Enligt UNCTAD (2017: 28) ligger Japan på sjätte plats över “MNEs’ top prospective host economies 

for 2016–2018” efter USA, Kina, Indien, Storbritannien och Tyskland. Placeringen antas vara resultat 

av minskade regleringar och ett aktivt arbete från japanska regeringens sida för att attrahera FDIs likt 

Kina och Indiens tidigare strategier (UNCTAD: 2017).  

Den japanska statliga JETRO (Japan External Trade Organization) arbetar mycket aktivt mot målet att 

attrahera fler utländska investerare till den japanska ekonomin. JETRO lyfter fram marknadens storlek, 

den höga utbildningsnivån, höga tekniska kompetensen, välfungerande infrastrukturen och ekonomins 

tillväxt som de främsta fördelarna med att investera i Japan (JETRO 2017).  

  

1.2.3 Svenska FDIs 

År 2016 publicerade Tillväxtverket statistik som konstaterade att det finns 3027 svenska koncerner 4 

med dotterbolag i utlandet år 2014, en ökning med nästan 200 koncerner sedan år 2013 (Tillväxtanalys 

2016). Totalt hade svenska företag ca 1,36 miljoner anställda över hela världen år 2014. Statistiken 

tydde även på en ökning av svenska företags omsättning utomlands och en minskad omsättning i 

Sverige. Även antalet anställda inom de svenska koncernerna ökade utomlands och minskade i Sverige 

(Tillväxtanalys 2016). År 2016 fanns det ca 150 svenska företag med dotterbolag etablerade i Japan och 

ca 1500 svenska företag är verksamma med export till marknaden (Business Sweden 2017).            

Enligt Business Swedens rapport “How to Rethink and Create a Winning Japan Strategy” (Nordsten och 

Öberg Leiram 2016) konstateras att svenska företag är mer försiktiga och avståndstagande gentemot den 

japanska marknaden än vad som förväntas baserat på marknadens storlek och möjligheter. I rapporten 

konstaterar författarna: “The Japanese market has never been (still isn’t) an easy market for foreign 

                                                
4 Definitionen av en svensk koncern, koncernmoder och dotterbolag är enligt Tillväxtanalys: “En koncern definieras som svensk om 
bolaget högst upp i koncernstrukturen är en svensk juridisk person. En koncernmoder är moderbolaget högst upp i en koncern, det vill säga 
ett moderbolag som inte är dotter till något annat bolag. Ett moderbolag är ett bolag som äger en eller flera dotterbolag och ett dotterbolag 
är ett bolag som ägs till över 50 procent av ett annat bolag eller där ett annat bolag har ett dominerande inflytande.” (Tillväxtanalys 2016: 
5).     
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companies to penetrate, but it can be very rewarding as long as you dedicate enough attention to its 

management” (Nordsten och Öberg Leiram 2016: 2). Författarna hävdar även att den japanska 

marknaden utvecklas mot en öppnare attityd gentemot utländska företag. För att svenska företag ska 

kunna dra nytta av dessa nya möjligheter krävs det dock att de ser över sina etableringsstrategier 

(Nordsten och Öberg Leiram 2016). De menar att det inte finns någon universal strategi vid etablering i 

Japan, utan det krävs tillräckligt med tid och energi för att bygga personliga relationer och kunskap 

kring hur externa parter fungerar. Japanerna har ofta ett nära samarbete mellan dotterbolag och 

huvudkontor. Olika bolag är ofta aktörer inom olika nätverk, vilket gör djupa relationer och förtroende 

värdefullt då det kan leda till ytterligare kontakter inom nätverket. Japanska företag har stora 

investeringar utomlands och är inte nya inför internationella samarbeten, det som är nytt är utländska 

företag på deras hemmamarknad (Nordsten och Öberg Leiram 2016).            

 

1.2.4 Etableringsbarriärer i Japan 

Etableringsbarriärer kan anses avskräckande för utländska företag och får dem att istället satsa på andra 

marknader. Tidigare studier har visat på att den japanska affärskulturen är komplex och kräver mycket 

tid och engagemang för att sätta sig in i. Språket anses av många vara ett avsevärt hinder, japanerna har 

generellt en hög utbildningsnivå men universitetens utbildningar sker främst på japanska. Det bidrar till 

svårigheter för utländska företag gällande kommunikation och att hitta personal att anställa (Ojala och 

Tyrväinen 2007). Japansk politik har också historiskt haft protektionistiska drag och tullar och 

regleringar har hindrat utländska företag från att investera på den japanska marknaden (Namiki 1988; 

Porter och Sakakibara 2004; Ojala och Tyrväinen 2007; Kingston 2012).  

Japanska distributionskanaler är ytterligare hinder för utländska företag utan nätverk på marknaden. 

Distributionskanalerna i Japan är mycket distinkta och skiljer sig från andra länders. Kanalerna speglar 

Japans ekonomiska historia med keiretsus5 och kartellbildning. Japanska affärer sker till största del 

genom nätverk och personliga relationer och för att kunna använda sig av redan existerande 

distributionskanaler krävs både en ingång och förståelse kring kanalens uppbyggnad och acceptans för 

                                                
5 Föregångarna till Keiretsu-grupper kallas Zaibatsu och dateras ursprungligen till år 1868. Zaibatsus organiserades kring holdingbolag 
med operationellt och finansiellt inflytande på dotterbolag. Grupperna var som störst mellan 1930–1945 och hade stort inflytande i Japans 
krigsföring. Japan saknade kartellförordningar före andra världskriget, vilket resulterade i en marknad bestående av både monopol, 
oligopol och karteller. Mängden karteller ökade under 30-talet på grund av depression och militarisering och karteller blev tvingande enligt 
japansk lag 1938 under statlig kontroll. Enligt Hadley (1970) färgade åren under kartellagstiftning både företagsledare och byråkrater i 
Japan och många föredrog organisationsstrukturen (Hadley 1970; Porter och Sakakibara 2004). Efter kriget instiftades lagar mot monopol 
med målet att bryta upp marknadens zaibatsus som ansågs vara hinder för demokratisering och fri konkurrens. De nya reglerna bröt upp de 
tätt sammankopplade zaibatsu-grupperna men relationerna mellan medlemmarna bestod. Nya grupper med lösare kopplingar, kallade 
Keiretsus, bildades. Syftet är ofta att gruppmedlemmarna kan utnyttja gemensamma resurser inom teknologi, distributionskanaler och 
varumärken och även använda enade krafter för att ta marknadsandelar (Porter och Sakakibara 2004). 



   
 

11 
 

 

högre distributionskostnader (Hollensen 2016: 600–601). Hollensen (2016: 600) beskriver hur japanska 

distributionskanaler är långa och omständliga med flertalet extra länkar. Från producent till konsument 

går produkten via flertalet grossister och försäljare inom varje nivå av distributionen. Att produkten 

reser horisontellt i distributionen såväl som vertikalt är betydligt mer kostsamt än om 

distributionskedjan är kortare (Hollensen 2016: 600–601).  

Japanska konsumenter kan ses som en ytterligare barriär. Japaner har enligt Uzama (2009) ansetts 

favorisera inhemska produkter framför utländska varumärken. Konsumenterna är också mycket 

kvalitetsmedvetna och förväntar sig en mycket hög servicenivå (Maguire 2001; Uzama 2009). Ett 

exempel på detta uppmärksammades i och med IKEAs etableringsförsök i Japan. IKEAs affärsmodell 

med stora varuhus och platta paket till billiga priser där kunderna själva bygger ihop möblerna var svår 

att implementera i Japan (Jonsson 2005: 29). De japanska konsumenterna var vana vid mindre butiker 

med personlig service och associerade lågt pris med låg kvalitet. Vacker paketering är också viktigt i 

Japan vilket inte är en prioritering i IKEAs strategi. Även en efterföljande konsumentservice förväntas 

av japaner vara inkluderad i priset. Dessa förväntningar från de japanska konsumenterna var svåra att 

sammanfoga med IKEAs fundamentala affärsidé (Jonsson 2005: 29).  

 

1.3 Problemdiskussion 

Eden et al. (2006) belyser joint venture som en bra inträdesmetod för företag som vill minska 

kostnaderna vid en utländsk etablering och öka sin kunskap om den utländska marknaden. Vid en joint 

venture är tillgången till lokala nätverk möjligt, vilket är av stor betydelse om företaget självt saknar 

kunskap eller kontakter (Eden et al. 2006). 

I deras studie om etableringshinder för små- och medelstora företag i Japan skriver Ojala och Tyrväinen 

(2007) att tidigare studier kring ämnet har visat att den japanska marknaden är avsevärt svår att etablera 

sig på̊. Författarna ger exempel på vanliga misstag amerikanska företag gör när de vill in på̊ den 

japanska marknaden. Några av dessa misstag är ”brist på kunskap, tålamod och fokus på kortsiktiga 

vinster” (Ojala och Tyrväinen 2007: 691) vilket i sin tur har mynnat ut i misslyckade 

etableringsstrategier. 

Delios (2010) hävdar att det multinationella företaget, vid en utländsk etablering, träder in på den nya 

marknaden med begränsad kunskap om konkurrensen på den lokala miljön. En resulterande konsekvens 

kan vara att det multinationella företaget presterar sämre. För att bemöta utmaningarna kan företag 

”antingen studera andra företag eller utgå från tidigare erfarenheter” (Delios 2010: 227). 
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Yamawaki (2004) poängterar att marknadsbarriärer och etableringshinder finns på alla marknader och 

behöver inte nödvändigtvis vara nationsspecifika utan snarare vara branschspecifika (Yamawaki 2004). 

Enligt Maguire (2001) skiljer sig den japanska marknaden från andra marknader. Utländska företag som 

söker sig till den japanska marknaden upplever svårigheter när det gäller “icke-tariffära hinder, 

förhandlingsprocesser och konsumentkultur” (Maguire 2001: 241). Ett exempel på en handelsrestriktion 

är lagen om Large-Scale Retail Store som började gälla år 1974. Syftet med lagen är att begränsa 

utländska företag från att bygga stora varuhus som kan konkurrera ut små företag. Effekten av detta blir 

att utländska företag som har stora varuhus måste anpassa sig efter dessa lagar vilket därmed påverkar 

deras etablering på den japanska marknaden (Maguire 2001). 

En ytterligare punkt utländska företag ska ta i beaktning, enligt Maguire (2001), är den japanska 

konsumentkulturen. En välfungerande före- och efterservice är av stor betydelse för den japanska 

konsumenten. Lyckas utländska företag etablera en bra kundservice som håller en hög standard, är 

möjligheten till framgång positiv för utländska företag. 

Tidigare forskning kring etableringsmetoder har visat att kulturella skillnader har en påverkan på 

företagens val av etableringsstrategi. För att minska riskerna med en utländsk etablering väljer företag, 

till en början, marknader som ligger geografisk nära hemmamarknaden (Johanson och Vahlne 2013). 

Enligt Chan och Chari (2009) tillämpas joint venture, istället för förvärv, som etableringsmetod då den 

kulturella distansen anses vara avsevärda. Med en joint venture lyckas den lokala partnern, med dess 

omfattande kunskap om den lokala marknaden, minska skillnaderna mellan den utländska marknaden 

och hemmamarknaden. Således är sannolikheten att tillämpa etableringsstrategier med lägre risk högre 

när den kulturella distansen är väsentlig. 

För att lyckas på den japanska marknaden påpekar författarna hur viktigt det är för utländska företag att 

anpassa sin verksamhet till det japanska affärsklimatet för att maximera en framgångsrik etablering. 

Förutom att anpassa sig, nämner Ojala och Tyrväinen (2007) även potentiella problem som kan uppstå 

på grund av restriktioner. Exempel på restriktioner är: ”tariffer, importkvoter och 

produktspecifikationer” (Ojala och Tyrväinen 2007: 691). Dessa restriktioner i samband med anpassning 

och förståelse för den lokala affärsmiljön är omständigheter utländska företag måste hantera för att 

uppnå en framgångsrik etablering i Japan.  

Maguire (2001) nämner även vikten av etikett i Japan och hur individer inom den japanska kulturen 

värderar långsiktiga relationer. Om man som utländsk ska förhandla med en japan upplyser Maguire att 

det är av ytterst vikt att studera den japanska förhandlingskulturen för att undvika onödiga missförstånd 

som kan kosta hela affären, då den japanska kulturen skiljer sig från den västerländska (Maguire 2001).  
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Tidigare beskrivna utvecklingsmöjligheter för svenska företag på den japanska marknaden samt nämnda 

etableringsbarriärer och skillnader utgör grunden för studiens problemformulering och syfte. Japans 

ekonomi är idag uttalat öppen mot omvärlden och vill attrahera ett inflöde av FDI i landet. Japan har ett 

växande behov av framförallt produkter anpassade för sin åldrande befolkning men även ekonomisk 

stimulans för att nå sina tillväxtmål. Svenska multinationella företag kan ha anledning att titta närmare 

på den japanska marknaden och se över sina möjligheter till etablering. 

För att kunna ta tillvara på möjligheterna på den japanska marknaden och även hantera marknadens 

barriärer krävs en fungerande etableringsstrategi från de svenska företagens sida. Att välja rätt 

etableringsstrategi är essentiellt vid utlandsetableringar och vilken strategi som lönar sig mest på den 

japanska marknaden, förutom bransch och industri, är av intresse för svenska företag. De ca 150 svenska 

företag med dotterbolag på den japanska marknaden idag har använt sig av någon typ av 

etableringsstrategi vid inträdet på marknaden och har lyckats behålla verksamheten i landet.  

 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att visa på hur fem framgångsrika svenska företag har lyckats etablera sig på den 

japanska marknaden. Fokus har legat på företagens val av etableringsstrategi, vilka utmaningar de har 

stött på, hur de har upplevt eventuella skillnader mellan svensk och japansk affärskultur samt deras 

framtidsutsikter.  

Den fråga som skall besvaras är: Hur såg etableringsprocessen ut och vilka strategier tillämpades av de 

framgångsrika6 svenska företagen: Atlas Copco, BioGaia, Höganäs, Seco Tools och Vitrolife på den 

japanska marknaden? 

 

1.5 Avgränsningar 

Denna studie avgränsas till fem framgångsrika svenska företag med dotterbolag i Japan. Studien tar 

ingen hänsyn till bransch, storlek eller tidpunkt för inträdet då syftet är att undersöka hur dessa fem 

framgångsrika svenska företag har gått tillväga vid sin japanska etablering.  

Författarna anser att svaren respondenterna gav är av hög kvalitet då de besitter omfattande kunskap och 

multinationell erfarenhet kring internationellt företagande. Även om det endast utfördes fem mail-

                                                
6 Studiens definition av framgångsrik; företagen är etablerade på den japanska marknaden sedan minst 9 år och företagen själva anser sina 
etableringar som framgångsrika.  
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intervjuer, anser författarna fortfarande empirin som värdefull då svaren kom från högt uppsatta chefer 

med stor samlad erfarenhet av internationaliseringsprocesser och deras svar förser studien med 

djupgående data, vilka är väsentliga för studien.  

 

1.6 Studiens bidrag 	
I dagsläget är det skralt med forskning kring svenska företags investeringar i Japan. Studiens 

respondenter har en stor samlad erfarenhet av utlandsetableringar i stora multinationella företag. 

Respondenterna innehar också personliga erfarenheter av den japanska marknaden och kan beskriva 

både upplevda utmaningar och framtidsutsikter utifrån sina respektive positioner. För att beskriva ett 

ytterligare perspektiv av etableringsstrategier applicerade på den japanska marknaden av svenska 

företag har en intervju med Richard Nakamura genomförts. Nakamura är forskare inom international 

business på Göteborgs Universitet och har stor erfarenhet av japansk kultur och även hur svenska 

företag hanterar den japanska marknadens möjligheter och utmaningar. 

Den insamlade empirin från stora, svenska, multinationella företag med erfarenhet och direkt insikt på 

den japanska marknaden saknas i dagsläget inom forskningsfältet. Studiens resultat bidrar därför till 

forskningsläget och kan användas som inspiration för svenska företag med planer på FDIs i Japan.  
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2 Teori 
 
I följande avsnitt presenteras tidigare forskning samt de valda teorier studien grundas på. Teorierna 

består av Uppsalamodellen, Hollensen’s Entry Modes och Hofstedes fem dimensioner. Avsnittet 

avslutas med en teoridiskussion.  

 

2.1 Tidigare Forskning  

Internationellt företagande som forskningsfält har beskrivits som multidiciplinärt där flertalet olika 

perspektiv och teorier kan användas (Brouthers och Hennart 2007; Arslan och Wang 2015).  

Inom internationellt företagande är FDI, internationalisering och etableringsstrategier väl studerade 

ämnen och av stort intresse för multinationella företag (Arslan & Wang 2015). Dock är de flesta studier 

baserade på specifika val av strategi, så som franschising eller inte, direktinvesteringar eller inte eller 

exportbeslut (Baena 2009; Dyhr Ulrich et al. 2014).  Enligt Dyhr Ulrich et al. (2014) måste valet av 

strategi anpassas till den specifika utländska marknaden företaget vill inträda och interna såväl som 

externa faktorer måste tillgodoses. Olika strategier påverkas av företagets mål och krav gällande ägande, 

kontroll och investeringens storlek (Nisar et al. 2012).  

 

Behovet av forskning kring multinationella företag och etableringsstrategier ökar i takt med att det blir 

lättare för internationella företag att investera i utvecklingsekonomier, pengaflöden rör sig allt snabbare 

och tidigare barriärer reduceras (Chen 2008; Arslan och Larimo 2012; Arslan och Wang 2015) 

Arslan och Wang (2015) påpekade bristen på studier av multinationella företag och deras val mellan 

strategierna förvärv och greenfield vid grundande av ett utländskt dotterbolag. Förvärv kan innebära 

positiva spillover-effekter i form av redan uppbyggda nätverk, existerande distributionskanaler och en 

möjlig “närhet” till marknaden. Greenfield innebär en 100-procentig kontroll för företaget självt och 

verksamheten byggs upp från grunden (Arslan och Larimo 2012; Arslan och Wang 2015). Vidare 

påpekar Arslan och Wang (2015) bristande forskning gällande multinationella företags strategiska val 

mellan sole venture och joint venture, där valet påverkas av kontroll, ägande och resursstorlek.  

 

Masatsugu et al. (2013) studerade sydasiatiska företags etableringar i Japan och konstaterade att 

företagen ansåg att de var i behov av mer kunskap kring hur de på ett framgångsrikt sätt skulle 

vidareutveckla sin verksamhet. De utländska företagen vittnade också om hur japansk affärskultur är 

svår att förstå och att nätverken är täta och svåra att få tillträde till (Matatsugu et al. 2013).  
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2.2 Uppsalamodellen 

Uppsalamodellen skapades under 1970-talet av forskarna Jan Johanson och Jan-Erik Vahlne på Uppsala 

universitet. Den ursprungliga modellens syfte var att bidra till förståelsen för företags 

internationaliseringsprocesser både gällande etableringstakt och etableringsmönster (Johanson och 

Vahlne 1977). Forskarna studerade svenska företags etableringsprocesser och kom fram till att svenska 

företag ofta utförde sina internationaliseringsprocesser i små steg istället för att göra stora FDIs 

(Johanson och Vahlne 1977). 

Johanson och Vahlne konstaterade att det största hindret för ett företag med syfte att etablera sig 

internationellt var brist på kunskap om den nya utländska marknaden (Johanson och Vahlne 1977; 

Forsgren 2008). Vidare hävdade forskarna att denna specifika kunskap inte kunde ackumuleras via 

akademiska studier utan var tvunget att upplevas och läras genom aktivt arbete på den utländska 

marknaden. Kunskapsackumuleringen fortgår i små steg tills dess att “den kalkylerade risken associerad 

med den nya investeringen är lägre än den maximalt tolererbara risken.” (Forsgren 2008: 105). Den 

kalkylerade risken beror på den kunskapsnivå relaterad till marknaden som ackumulerats av företaget 

genom aktivt deltagande.  

Internationalisering sker i fyra distinkta steg där varje steg är baserat på ackumulerad kunskap i det 

tidigare steget, den så kallade “etableringskedjan” (Johanson och Vahlne 1977: 24; Parker 2005: 33): 

1. I det första steget sysslar företaget endast med sporadisk export. 

2. I det andra steget anställs oberoende representanter för att hantera företagets export. Genom att 

interagera med representanter med kännedom kring den aktuella internationella marknaden 

ackumulerar företaget kunskap kring marknaden 

3. Efter tillräcklig kunskap har ackumulerats etablerar företaget en försäljningsavdelning på den 

nya marknaden. 

4. Efter ytterligare erfarenheter och fördjupning av kunskap samt lokala upplevelser kan företaget 

etablera en utlandsproduktion.  

 

Undantag till etableringskedjans gradvisa fortlöpande lades till av Johanson och Vahlne (1990), där de 

hävdar att stora företag med stora resurser har möjligheten att gå direkt in i ett senare stadium av kedjan 

och även hoppa över steg. Företag med tidigare erfarenhet har också stora möjligheter att inträda 

marknader snabbare och mer offensivt. Vidare är stabila marknader, där kunskap är lätt att tillgå, en 

anledning till snabbare eller mindre riskundvikande strategier (Johanson och Vahlne 2002). Tilläggen 

till Uppsalamodellen kallas undantag eller avvikelser.  
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Vidare drog Johanson och Vahlne (1977) slutsatser kring psykisk distans mellan hemmakulturen och 

den utländska marknaden: “Den psykiska distansen definieras som summan av faktorer som förhindrar 

flödet av information från och till marknaden. Exempel är skillnader i språk, utbildning, affärspraktiker, 

kultur och industriell utveckling.” (Johanson och Vahlne 1977: 24).  

Sedan Johanson och Vahlne först publicerade Uppsalamodellen har de utvecklat och breddat teorin. De 

har mer och mer applicerat nätverksaspekter och relationer på modellen vilket, enligt Forsgren (2008), 

har utvecklat modellen och ifrågasatt de fyra stegen. För det första spelar de utländska 

marknadsbarriärerna en större roll i den tidigare modellen, kunskap kring marknaden handlar då om hur 

man överkommer dessa barriärer. I den utvecklade modellen är det istället nätverk och att skapa och 

behålla utländska kontakter som värdesätts. Att ha bra, givande relationer och en framgångsrik position i 

nätverket är viktigare än traditionella marknadsbarriärer (Johanson och Vahlne 2013).  

Vidare utmanar nätverksperspektivet den tidigare beskrivna etableringskedjan. Då företaget fokuserar på 

att bygga och utveckla affärsrelationer med kunder, leverantörer och samarbetspartners är det 

utmanande att försöka förutse framtida händelser. Etableringskedjan är lättare att applicera på företag 

som inte påverkas av sitt nätverk i stor utsträckning, eller där företaget fokuserar på att överkomma 

barriärer (Forsgren 2008: 107).  

Affärsrelationer karakteriseras av sammankopplingar med andra relationer vilket skapar större 

affärsnätverk. Dessa relationer är av olika karaktär, vissa är mer personliga än andra. Det ligger i alla 

parters intresse att befinna sig på insidan av nätverket, det är där parter ackumulerar nya kunskaper, 

skapar nya innovationer och bygger internationella relationer. Att befinna sig på utsidan av ett nätverk 

kan vara till stor nackdel för ett företag vid en utlandsetablering (Johanson och Vahlne 2013). 

Johanson och Vahlne (2013) hävdar, i sin utvecklade version av Uppsalamodellen, att även enskilda 

multinationella företag består av nätverk och beslutsfattandet är inte strikt kontrollerat av företagets 

huvudkontor. Dotterbolag har egna relationer och utvecklingsprocesser som hela tiden fortgår. 

Marknader och nätverk är under ständig förändring och utveckling och måste hela tiden tas i beaktning 

av multinationella företag (Johanson och Vahlne 2013). 

Sammanfattningsvis summerar Johanson och Vahlne internationaliseringsprocessens påverkan av två 

variabler: “Essentially, the model captures a process consisting of two sorts of change variables: 

decisions committing the organization to a certain party, project or strategy and ongoing inter-

organizational processes of learning, creating and trust building.” (Johanson och Vahlne 2013: 199). 
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Modellen förtydligar hur multinationella företag resonerar vid val av strategier och även hur nätverk 

hjälper företagen generera nödvändiga kunskaper och affärsrelationer byggda på förtroende. 

 

2.3 Hollensen’s Entry Modes 

Enligt Hollensen (2016) är det fyra faktorer som främst påverkar valet av etableringsstrategi: internal 

factors, external factors, desired mode characteristics och transaction-specific factors (Hollensen 2016: 

352). Valda beskrivna delar av det teoretiska ramverket är internal factors och external factors. 

Hollensen delar upp etableringsmetoder i tre kategorier: export modes (exportstrategier), intermediate 

entry modes (mellanhandsetableringsstrategier) och hierarchical modes (hierarkiska strategier).  

Export modes definieras av att ett företags produkter produceras i hemlandet eller ett tredje land och 

sedan säljs på etableringsmarknaden. Export är den vanligaste formen av etableringsstrategi och 

tillämpas av många företag i mindre skala, i form av en enstaka order från ett utländskt företag eller 

första försök till internationalisering (Hollensen 2016).  

Export delas in i tre underkategorier; indirect export (indirekt export), direct export (direkt export) och 

cooperativ export (kooperativ export). Indirekt export definieras av att det tillverkande företaget inte är 

involverad i den faktiska exporten. De hanteras istället av ett annat inhemskt företag på plats i 

exportlandet (Hollensen 2016: 368). Fördelar med indirekt export gäller främst den minimala risk 

företaget behöver ta, behovet av kunskap kring export outsourcas och skapar möjligheter att ta sig in på 

differentierade marknader. Nackdelarna rör lägre vinster då tjänsten adderar kostnader och även brist på 

kontroll över marknadsföring eller distribuering av produkterna på utlandsmarknaden (Hollensen 2016: 

381).  

Direkt export förekommer när det tillverkande företaget själva exporterar sina varor till distributörer 

eller agenter i exportlandet. Uppgifter som leverans, prissättning och dokumentation hanteras i huvudsak 

av företaget självt. Fördelen med direkt export är främst kortare distributionskanaler och kontroll över 

varorna jämfört med indirekt export. Företaget får också tillgång till kundkontakt på den utländska 

marknaden. Den främsta nackdelen med direkt export är högre investeringar av kapital och tid för att 

bygga relationer och skapa lokala distributionskanaler. Vidare krävs det kunskaper kring den utländska 

marknaden och avsaknad av prispåverkan på marknaden (Hollensen 2016: 381).  

Cooperativ export förekommer i samarbeten mellan olika företag gällande export funktioner i så kallade 

“export marketing groups” (Hollensen 2016: 366). Samarbetet kan vara olika tight kopplat beroende på 

om företagen säljer sina produkter gemensamt eller endast via samma agent. Fördelen med cooperativ 
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export är främst delade kostnader och risker men också möjligheter att kunna leverera fullständiga 

lösningar till potentiella kunder tack vare samarbetet. Nackdelarna berör främst samarbetet i sig, parters 

ovilja att ge upp sin självständighet och eventuella obalanser gällande storlek och riktning hos de olika 

företagen inom samarbetet (Hollensen 2016: 380–381).  

Intermediate entry modes skiljer sig från export modes då de karakteriseras av delning av kunskap och 

färdigheter mellan parter, för att skapa utländska försäljningsmöjligheter. Joint-venture, licensiering och 

franchising är exempel på intermediate entry modes och dessa karakteriseras av att det inte finns ett fullt 

ägarskap hos någon utav parterna, istället är ägarskap och kontroll delat av moderföretaget och 

samarbetspartners. Detta karakteriseras främst genom joint-ventures (Hollensen 2016: 388).  

Hierarchical modes karakteriseras av att moderföretaget totalt äger och kontrollerar sin utländska 

verksamhet. Etableringsstrategin innebär höga investeringar som genererar en hög grad av kontroll. 

Exempel på hierarchical modes är: “acquisition, greenfield investments, transnational organizations, 

domestic-based sales representatives and foreign sales/branch/production subsidiaries” (Hollensen 2016: 

435). En joint-venture som ägs till 75 procent av moderbolaget brukar klassas som ett hierarchical mode 

då det stora delägarskapet innebär lika stor kontroll över det operativa arbetet inom dotterbolaget 

(Hollensen 2016: 421). Ovan beskrivna hierarchical modes innebär kontroll över verksamheten och 

tidiga möjligheter till fungerande distributionskanaler. Den främsta nackdelen är höga kostnader, höga 

risker och processen tar ofta lång tid (Hollensen 2016: 435).  

 



   
 

20 
 

 

 

 

Modellen “Factors affecting the foreign market entry mode decision” (Hollensen 2016: 352) 

Interna faktorer:  

• Firm size (företagets storlek) 

• International experience (internationell erfarenhet) 

• Product complexity (produktkomplexitet) 

• Product differentiation advantage (fördelar gällande produktdifferentiering)  

 

Exempel på interna faktorer som påverkar ett företags val av etableringsstrategi är företagets storlek och 

tidigare erfarenheter av internationalisering. Företagets storlek indikerar företagets resurstillgångar; 

stora företag har bättre möjligheter till att använda hierarchical modes än små eller medelstora företag. 
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De mindre företagen väljer ofta export modes till att börja med och byter till en hierachical mode efter 

en tid av framgångsrik export till landet. Tidigare erfarenheter gällande internationalisering inom ett 

företag kan påverka det till att välja samma strategi vid alla etableringsförsök. Tidigare erfarenhet kan 

också göra företag mer riskbenägna och därmed våga sig på etableringsstrategier med högre grad av 

kontroll (Hollensen 2016: 353).  

Interna faktorer gällande företagets produkter eller tjänster påverkar valet av etableringsstrategi. Ett 

företag med önskan att behålla kontrollen över produktionen, på grund av ekonomiska incitament vid 

exempelvis väldigt dyra produkter, är direkt export en vanlig strategi. Licensiering är en vanlig strategi 

för företag med stora produktionsvolymer, till exempel dryckesföretag, där kvantiteterna blir för stora 

för att exportera. Vilken typ av produkter eller tjänster ett företag hanterar skiljer sig gällande 

komplexitet, exempelvis försäljning, installering, uppföljning och konsumentservice av avancerade 

tekniska produkter. Företag med komplexa produkter har därför en tendens att välja en hierarchical 

mode när det inte anses möjligt att förlita sig på annan personal än den egna (Hollensen 2016).  

Product differentiation inkluderar en produkts varumärke, utseende, garantier och marknadsföring som 

särskiljer produkten från dess konkurrenter. En lyckad product differentiation kan möjliggöra en 

utlandsetablering då produktens prissättning kan absorbera en del av företagets etableringskostnader. 

Desto fler product differentiation advantages ett företag kan tillräkna sig, desto färre barriärer hindrar 

etableringsprocessen, till exempel konkurrens. För att skydda produktens position på marknaden är det 

vanligt att företag med dessa fördelar väljer en hierarchical mode (Hollensen 2016).  

Externa faktorer:  

• Sociocultural distance between home country and host country (sociokulturell distans mellan 

hemlandet och etableringsmarknaden) 

• Country risk /demand uncertainty (landspecifika risker /osäkerhet kring efterfrågan) 

• Market size and growth (marknadsstorlek och tillväxt) 

• Direct and indirect trade barriers (direkta och indirekta handelshinder)  

• Intensity of competition (konkurrensintensitet) 

• Small number of relevant export intermediaries available (liten mängd relevanta 

exportmellanhänder tillgängliga). 

  

Sociocultural distance kan liknas med Uppsalamodellens psykiska distans där hemmamarknaden och 

den utländska marknaden skiljer sig gällande affärskultur, språk, utbildningsnivå, ekonomiska system, 

seder och bruk. Distansen leder till osäkerhet och riskundvikande vilket influerar företagets val av 
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etableringsstrategi. Ju mer distans företaget upplever, ju mer tenderar de att välja en etableringsstrategi 

associerad med ett lägre risktagande, som export modes eller intermediate modes.  

Utländska marknader upplevs ofta mer riskabla än hemmamarknaden och risken är inte bara ekonomisk 

utan även politisk. Risken kalkyleras både gällande marknadspotential och val av etableringsstrategi. 

Om riskupplevelsen av en marknad är hög tenderar företag att välja etableringsstrategier med låg 

investering, som export modes. Även marknadens storlek och tillväxt är faktorer som påverkar ett 

företags vilja att investera på marknaden. Ju högre storlek och tillväxt en marknad har, ju mer tenderar 

företag att välja etableringsstrategier som hierarchical modes eller majoritetsägda joint-ventures 

(Hollensen 2016). 

Direct and indirect trade barriers skiljer sig mellan marknader och branscher men förenklas av kontakter 

och lokal kännedom. Barriärerna har stor påverkan på företags val av strategi och hinder som tullar och 

avgifter på utländska produkter bäddar för lokal produktion på etableringsmarknaden. Inhemska 

konsumenter med förkärlek för inhemska produkter är även det en barriär och en vanligt tillämpad 

strategi är en joint-venture med ett inhemskt bolag. Inhemska företag kan också vara en källa till 

användbara kontakter (Hollensen 2016).  

Hög konkurrens på en marknad avskräcker många företag från etableringsstrategier med höga 

investeringar och risktagande, det vill säga export modes (Hollensen 2016).  

 

2.4 Hofstedes Fem Dimensioner  

En dimension är, enligt Hofstede7, en aspekt av kultur som kan mätas och jämföras med andra kulturer 

(Hofstede 2011). Data samlades in via datortillverkaren IMB och var begränsad till länder där IMB hade 

kontor och medarbetare. Då alla respondenter var anställda av IBM är studien kritiserad för att vara för 

smal med en homogen population. Ytterligare kritik gäller aktualiteten; data samlades in år 1967-1973 

och mycket har förändrats sedan dess. Även begreppet ”kultur” är svårt att definiera och tolkningar kan 

skilja sig mellan nationskulturer och subkulturer. Trots kritiken är Hofstedes studie väl använd inom 

kulturell forskning på grund av sin storlek. Att studera nationella kulturer är ytterst komplext och 

försiktighet råder gällande generaliseringar. 

                                                
7 Den holländske forskaren Geert Hofstede (1980) utförde en stor kulturstudie i fler än 50 länder med målet att identifiera 
kulturella värderingar användbara inom multikulturellt ledarskap. Hofstede tillfrågade och sammanställde svar från över 117 
000 respondenter. Genom studien lyckades Hofstede identifiera fyra kulturella dimensioner; individualism/kollektivism, 
osäkerhetsundvikande, maskulinitet/femininitet och maktdistans. Senare lades även dimensionen tidsorientering till med 
hjälp av den bulgariske forskaren Michael Minkovs studier av The World Values Survey (Hofstede 2011). 
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Hofstede skiljer mellan nationskulturer och organisationskulturer genom att nationskulturer baseras på 

gemensamma värderingar och organisationskulturer baseras på gemensamma sedvänjor. Sedvänjor 

översätts till ritualer, hjältar och symboler som hjälper till att hålla ihop organisationen och se till att 

medlemmarna styr organisationen mot gemensamma mål. 

Hofstede et al. (2012) hävdar, i likhet med Hordes et al. (1995), att multinationella företag med stark 

hemkultur genom ett djupt rotat huvudkontor och moderbolag genomsyras av tydliga värderingar som 

speglas i hemmanationskulturen. Vidare hävdar Hofstede et al. (2011) att multinationella företag med 

stark hemmakultur är lättare att driva och styra än multinationella organisationer utan starka 

grundläggande värderingar från hemmakulturen. Länkarna, personerna som arbetar och kommunicerar, 

mellan huvudkontor och dotterbolag måste vara bikulturella (tvåspråkiga) då både kollegor inom 

hemkulturen och inom värdkulturen måste känna förtroende för dessa. Även om hela multinationella 

företaget, gällande både huvudkontor och dotterbolag, måste förhålla sig till de uppsatta ramverk, 

värderingar och regler som är satta av huvudkontoret, är det vanligt att olika nationskulturer genomsyrar 

de olika dotterbolagens dagliga arbete beroende på position. 

Tabell 1. Jämförelse av Sverige och Japan i Hofstedes Dimensioner 

 

Konstruerad illustration, data (Hofstede et al. 2011) 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Sverige Japan



   
 

24 
 

 

Dimensionen individualism och kollektivism definierar hur medlemmar inom en kultur är integrerade i 

grupper. Inom individualistiska kulturer är kopplingen mellan individer lösa och medlemmar förväntas 

bara se efter sig själv och sin närmsta familj. Inom kollektivistiska kulturer föds medlemmen in i en 

starkt sammankopplad grupp av större storlek. Kollektivistiska kulturer präglas av lojalitet och ett 

kollektivt tänkande med gruppens bästa i fokus. Individuella kulturer präglas istället av rättigheten till 

ett privatliv, personliga meriter och eget ansvar. Svensk kultur är präglad av ett individualistiskt 

tänkande där människor främst ser till sig själva och sin närmsta lilla familj. Japan är betydligt mer 

kollektivistiskt med ett utpräglat grupptänkande både gällande familjen och arbetslaget. Gruppens bästa 

ligger i fokus och beslut tas i koncensus (Hofstede et al. 2011). 

Osäkerhetsundvikande är inte detsamma som att undvika risker. Istället definierar osäkerhetsundvikande 

hur ett samhälle tolererar osäkerhet. Inom osäkerhetsundvikande kulturer har man skapat tydliga koder, 

normer och lagar för att kunna hantera nya oväntade situationer på “bästa sätt”. Dessa metoder skiljer 

sig mellan olika kulturer och det finns ingen universell metod. Kulturer karakteriserade av högt 

osäkerhetsundvikande, som Japan, har ofta en högre nivå av stress och ångest hos medlemmarna. Det 

finns också ett behov av tydliga strukturer, auktoriteter och absoluta sanningar. Japan ligger högt inom 

dimensionen och det märks av i affärskulturen som är strikt organiserad med mycket regler och normer. 

Då beslut tas i konsensus behöver aldrig en enskild individ vara ansvarig eller utsättas för osäkerhet. I 

kulturer med lågt osäkerhetsundvikande är medlemmarna mer bekväma med oreda och kaos, de har 

heller inte ett stort behov av lagar och regler. Sveriges placering i dimensionen är närmre lågt 

osäkerhetsundvikande (Hofstede 1980; Hofstede et al. 2011). 

Huruvida en kultur är maskulin eller feminin definieras av värderingar inom en kultur gällande kön och 

jämställdhet. Maskulina kulturer karakteriseras av klassiska maskulina drag; att prioritera arbetet före 

familjen, styrka är eftersträvansvärt, patriarkat inom familjen och få kvinnor på ledande positioner. 

Feminina kulturer karaktäriseras istället av balans mellan arbets- och familjeliv, känslor diskuteras 

öppet, svaga individer tas omhand och kvinnor har ledande positioner inom politik och näringsliv. I 

maskulina kulturer skiljer män och kvinnors värderingar sig mer och i feminina kulturer är de mer lika. 

Japan och Sverige har totalt motsatta placeringar inom dimensionen där japansk kultur är nära maximalt 

maskulin och svensk kultur nära minimalt (Hofstede 1980; Hofstede et al. 2011). 

Maktdistans definieras av hur individer med mindre makt förhåller sig till individer med mer makt. 

Fenomenet kan appliceras både inom organisationer mellan chefer och anställda och inom 

familjekonstellationer mellan föräldrar och barn; äldre och yngre medlemmar. Maktdistansen definieras 

nedifrån i en hierarki och inte uppifrån. Alla sociala sammanhang och samhällen är ojämlika men 
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somliga mer än andra. Samhällen med låg maktdistans definieras av legitim maktutövning, låg 

korruption och strävan efter jämlik lönenivå. Samhällen med hög maktdistans definieras av tydliga 

hierarkier, vanlig förekomst av korruption och högaktning av äldre. I organisationer med låg 

maktdistans förväntas anställda ha åsikter och påverkan i beslut. Inom organisationer med hög 

maktdistans förväntar sig anställda att bli tillsagda vad de ska göra. Varken svensk eller japansk kultur 

tillhör extremer i dimensionen dock förhåller sig japaner tydligare till makt än svenskar. Japanska 

organisationer innehåller tydligare hierarkisk uppdelning än svenska organisationer. I Japan förhåller 

anställda sig också mer formellt gentemot kollegor i högre positioner än i Sverige (Hofstede 1980; 

Hofstede et al. 2011).  

Kulturer med kort tidsorientering karaktäriseras av social stabilitet, patriotism, tydliga åsikter kring vad 

som är ont och gott i världen och en “här och nu”-orientering. Kulturer med längre tidsorientering 

karaktäriseras av ett framtidstänk, att lättare acceptera förändringar och adoptera nya tillvägagångssätt 

och sparsamhet inför framtida investeringar. I dimensionen är svensk kultur placerad i mitten och 

japansk kultur placeras högt (Hofstede 1980; Hofstede 2011; Hofstede et al. 2011).  

 

2.5 Teoridiskussion	
Studiens problemformulering besvaras med hjälp av teoretiska begrepp med utgångspunkt i Johansson 

och Vahlnes Uppsalamodell och nätverksperspektiv. Uppsalamodellens beskrivning av 

internationaliseringsprocesser baserat på företags långsamma etablering på en utländsk marknad 

illustreras av en etableringskedja i fyra steg. Processen antas starta med sporadisk export och sluta med 

egen produktion i landet. Erfarenheter av den nya marknaden anses vara av yttersta vikt och måste 

upplevas av företagets egna representanter på plats. Johanson och Vahlne (1977) Uppsalamodell är en 

av de tidigaste och mest inflytelserika teorierna inom fältet. I studien tillämpas även begrepp från 

Johanson och Vahlnes utvecklingar av Uppsalamodellen, i form av undantagen eller avvikelserna till 

etableringskedjans fyra steg; internationell erfarenhet, tillgång till information om marknaden samt 

företagets storlek och resurser.  

 

Nätverksperspektivet är en vidareutveckling av Uppsalamodellen där globaliseringen är en 

bakomliggande orsak till teorin. Johanson och Vahlne (2013) tar då fasta på nätverkets och personliga 

kontakters påverkan på internationella framgångar vid utlandsetableringar. Nätverksperspektivet är ett 

relevant verktyg i studien av den japanska marknaden då japansk affärskultur anses starkt präglad av 

personliga relationer och relationer grundade på långsiktigt uppbyggt förtroende mellan parter. 



   
 

26 
 

 

Hollensens entry modes (2016) beskriver vilka faktorer som påverkar ett företag och hur dessa faktorer 

påverkar valet av strategi och storleken på FDI. Det är en teori med tydlig koppling till världen som den 

ser ut idag. De interna och externa faktorerna beskrivna i modellen går att applicera på respondenternas 

svar kring val av strategi och upplevda utmaningar. De interna faktorerna företagets storlek och 

internationell erfarenhet har större påverkan på den empiriska analysen än företagens respektive 

produkter och differentiering.  

 

Hofstedes kulturella dimensioner (1980) är till dagens datum den mest använda teorin inom 

nationskulturell forskning. De senaste femtio åren, invandring, större etisk mångfald och den 

teknologiska utvecklingen har format om de olika nationskulturerna till dagens datum men teorin är trots 

dessa faktorer den mest influerande inom fältet. Japan har också en av världens mest homogena 

befolkningar (Uzama 2009). Sveriges respektive Japans placering inom dimensionerna; individualism, 

maktdistans, maskulinitet, osäkerhetsundvikande och tidsorientering beskriver nationernas kulturella 

skillnader. Nationskulturernas placering kan översättas till affärskulturernas placering och därmed 

reflekterar Hofstedes dimensioner likväl konsumenter som samarbetspartners och konkurrenter på den 

japanska marknaden. Det empiriska underlaget i den här studien analyseras med hjälp av de båda 

nationernas placering i dimensionerna.  

 

 

  



   
 

27 
 

 

3 Metod 
 
I följande avsnitt redogör författarna för val av metod, tillvägagångssätt, val av intervjuobjekt och 

företag. Författarna framlägger även vilka utmaningar de stött på samt hur dessa hanterades. Studiens 

reliabilitet och validitet redogörs för i löpande text under de olika rubrikerna.  

 

3.1 Forskningsansats 

Denna studie tillämpade en kvalitativ forskningsansats, i form av intervjuer, för att skapa förståelse och 

visa på hur de fem framgångsrika svenska företagen har gått tillväga vid sin japanska expansion. 

Ursprungligen var tanken att enbart tillämpa en kvalitativ forskningsansats i form av skype eller 

telefonintervjuer men på begäran av respondenterna var mail-intervjuer det enda alternativet, därav 

grundar sig studien främst på fem mail-intervjuer och en telefonintervju.  

 

Studien teoretiska underlag utgår från Uppsalamodellen, Hollensen entry modes, Hofstedes fem 

dimensioner samt annan tidigare forskning inom fältet. Det är utifrån dessa teorier det empiriska 

underlaget analyserades för att bedöma om dessa valda teorier överensstämde med verkligheten som 

undersöktes. 

 

3.2 Tillvägagångssätt 

För att besvara på frågeställningen kontaktades Business Sweden i Japan för att få tillgång till svenska 

företag med dotterbolag i Japan. Det var med hjälp av en lista på svenska företag i Japan, som Business 

Sweden skickade över via mail, författarna lyckades kontakta potentiella företag som kunde bidra med 

information kring hur deras etablering såg ut på den japanska marknaden.  

 

Efter att ha fått kontakt med fem företag, påbörjades insamlingsprocessen av information kring den 

japanska marknaden och mer specifikt vilka etableringshinder respektive strategier som förekommer när 

utländska företag ska etablera sig på den japanska marknaden. Slutligen, baserades intervjumallen och 

dess innehåll på utvalda teorierna som presenteras i studien, vilket höjer studiens interna validitet 

(Bryman och Bell 2011: 401). 

 

Intervjumallen som skickades ut till de fem företagen delades upp mellan författarna för att effektivisera 

processen. Samma meddelande skickades även ut till respektive företag för att säkerställa att 

informationen som skickades ut till varje företag var densamma. Det enda som ändrades i intervjumallen 
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vid varje utskick var namnet på respektive företag, förutom det ställdes exakt likadana frågor till alla 

fem företag. Den insamlade datan tolkades av båda författarna för att undvika misstolkningar. 

Författarna var även uppmärksamma på de eventuella problemen som kunde uppstå vid översättningen 

av respondenternas svar och arbetade därför aktivt för att undvika dessa. Därav, anses studien ha en hög 

intern reliabilitet. Respondenterna som deltog i studien var antingen närvarande under 

etableringsprocessen eller besitter tillräckligt med kunskap om ämnet, vilket tyder på en hög intern 

validitet. Då studien riktar sig till framgångsrika svenska företag med japanska dotterbolag, ansåg 

författarna att det var lämpligt att formulera intervjumallarna på engelska då tre av fem respondenter 

inte är svensktalande. 

 

3.3 Val av intervjuobjekt 
För att tillföra studien med djupare kunskap kring svenska företags etableringar i Japan, blev författarna 

rekommenderade att höra av sig till Richard Nakamura som är Universitetslektor på Göteborgs 

Universitet inom East Asian Business and Economics och har forskat om Japan sedan 1990-talet. 

Intervjun skedde över telefon och frågorna som ställdes till Nakamura var av en semistrukturerad 

karaktär och grundades på existerande teorier och forskning, vilket därmed höjer studiens externa 

validitet. Nakamura gav utförliga svar inom ämnet, vilket är en fördel med kvalitativa metoder då 

”intervjupersonerna har stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt” (Bryman och Bell 2011: 475). 

Den inspelade intervjun varade i ca trettio minuter och transkriberades. 

Fördelen med en intervju var att författarna fick en djupare förståelse kring ämnet vilket erbjöd 

möjligheten att ställa följdfrågor samt förtydliga eventuella oklarheter (Patel och Davidson 2003: 119). 
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3.4 Val av företag 
Syftet var i centrum vid valet av respondenter till studien och därför var det viktigt att företagen var av 

svenskt ursprung och aktiva på den japanska marknaden. Framgångsrika svenska företag med 

dotterbolag i Japan var av intresse för författarna då de sedan tidigare har studerat japansk affärskultur 

och mer specifikt kulturella skillnader mellan Sverige och Japan. Författarna ansåg att företag med 

dotterbolag vara ett intressant urval då företagen hade fullföljt hela etableringsprocesser.  

Utifrån Business Swedens lista kontaktades trettio svenska företag i Japan och av dem var fem företag 

villiga att ställa upp, tio svarade tillbaka med att de inte kan delta och femton svarade inte alls, 

sammanlagt tjugofem externa bortfall (Bryman och Bell 2011: 190). Studien har därmed genomförts via 

ett bekvämlighetsurval; ”personer som för tillfället råka finnas tillgängliga för forskaren” (Bryman och 

Bell 2011:  204). Studiens urval, framgångsrika svenska företag med dotterbolag i Japan, är inte 

representativt för hela populationen då urvalet endast innefattar fem framgångsrika svenska företag med 

dotterbolag i Japan och kan därmed inte generaliseras.  Sammanfattningsvis är den externa validiteten 

relativt låg, då den är baserad på ett bekvämlighetsurval (Bryman och Bell 2011: 401).  

 

3.5 Kommentarer 
Det ursprungliga tilltänkta tillvägagångssättet var att utföra fem telefonintervjuer med de deltagande 

företagen men på begäran av respondenterna var detta inte genomförbart. Detta var ett hinder som 

författarna fick bemöta genom att istället utföra mailintervjuer. Då en del av studiens primärdata består 

av mailintervjuer, fanns det ingen möjlighet att ”hjälpa respondenterna med tolkningen av frågorna eller 

ställa sonderande frågor” (Bryman och Bell 2011: 247). Författarna var även medvetna om att det fanns 

"risk för missförstånd eftersom de inte har tillgång till den information som kan ges i form av 

ansiktsuttryck eller tonfall” (Svenningsson 2003: 94) men ansåg inte att detta hade negativ påverkan på 

studien då metoden gav samtliga respondenter god tid och utrymme att formulera sina svar på ett 

utförligt och ärligt sätt. Då mailintervjuerna sker över nätet kan detta även försvåra intervjuarens 

förmåga att tolka insamlade data, då den visuella kontakten inte finns. Å andra sidan, kan detta även 

vara något positivt då forskaren blir ”så omärklig som möjligt" (Svenningsson 2003: 95), vilket skulle 

kunna stärka studiens kvalitet. Författarna ansåg att det var viktigt att möta respondenternas begäran för 

att inte riskera något bortfall, då det inte fanns någon garanti för att studien fick tillgång till ytterligare 

respondenter. Studiens insamlade data baseras på flera års multinationell erfarenhet och kunskap från 

stora företag, vilket därmed tillför studien med värdefull information som svenska företag kan dra 

inspiration från när de ska etablera sig på den japanska marknaden. 
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Studiens externa reliabilitet anses vara relativ hög, då den kan replikeras av framtida studier med samma 

syfte, givet att omständigheterna är desamma (Bryman och Bell 2011: 204). Däremot, om studien 

replikeras vid ett senare tillfälle med förändrade omständigheter, som nya utmaningar, kan resultatet bli 

annorlunda, vilket därmed får den externa reliabiliteten att framstå som relativ låg. 

Författarna hade även kontaktat Business Sweden i Japan för en telefonintervju i hopp om att tillföra 

studien med en ökad förståelse kring framgångsrika svenska företags FDIs i Japan. Författarna lyckades 

få kontakt med en representant från Business Sweden Japan men när det väl blev tid för intervjun 

avbröts kontakten då representanten inte gick att nå. För att komplettera studien med liknande 

information sökte författarna kontakt med Richard Nakamura och tillämpade istället hans kunskap i 

studien.  
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4 Empiri och Analys 
 
I följande avsnitt presenteras insamlad empiri för respektive företag samt analys av empirin. Avsnittet 

inleds med en sammanfattad beskrivning av respektive företag och svaren från respondenterna delas in i 

tre kategorier, etableringsstrategier, utmaningar och framtidsutsikter. Analysen presenteras i löpande 

text och avslutas med en sammanfattning. Det presenteras även en tabell som sammanställer studiens 

empiri och analys. 

 

4.1 Atlas Copco   

Atlas Copco är ett internationellt industriföretag som grundades 1873 i Sverige. Företaget arbetar med: 

”vakuum lösningar och luftbehandlingssystem, bygg- och gruvdrift utrustning, eldrivet industriverktyg 

och monteringssystem.” (Atlas Copco 2017). Idag är företaget verksam i över 180 länder och 

världsledande inom sitt fält. Enligt vår kontaktperson Tomas Östergren, VD för Atlas Copco Japan, 

tillämpade företaget flera strategier vid etableringen i Japan 1986. Bland dem var export, joint venture 

och sist ett eget dotterbolag, Atlas Copco K.K. I dagsläget har företaget fyra olika dotterbolag i Japan 

och representerar över 20 olika divisioner med ca 850 anställda. Nuvarande VD för Atlas Copco Japan 

var inte närvarande under etableringsprocessen men har insikt i etableringen historiskt. 

 

4.1.1 Atlas Copcos etableringsstrategi i Japan 
Första gången Atlas Copco gjorde inträde på den japanska marknaden var år 1912 när de sålde sin första 

produkt; Marina Diesel Engine. Dock dröjde det till 1960-talet innan företaget valde att ta sig an den 

japanska marknaden och började exportera via det svenska tradingbolaget Gadelius Trading8. Efter ett 

framgångsrikt samarbete med Gadelius, bestämde sig båda parter för att bilda en joint venture i slutet på 

1970-talet. Då Atlas Copco hade funnits på den japanska marknaden i ungefär 20 år, och lyckats erhålla 

kännedom om den japanska marknaden, beslutade företaget för att starta ett eget dotterbolag år 1986 i 

Nagoya City. 

Östergren berättar att Atlas Copco hade gott om erfarenhet gällande utländska etableringar innan de gick 

in i Japan men på grund av den begränsade kunskapen om just den japanska marknaden, kompletterades 

denna brist av samarbetet med Gadelius Trading. Förutom samarbetet med Gadelius, anställdes lokala 

                                                
8 Gadelius Trading: ett handelshus i Japan som etablerades 1907. Företagets affärsmodell är att hitta “the very finest of industrial products 
from around the world and bringing them to Japanese Industry” (Gadelius (a), 2017). Enligt VD:n, Gösta Tyrefors, fungerar företaget som 
en mellanhand för utländska företag som vill in på den japanska modellen då, “we have developed a very strong bond with customers over 
the past 100-plus years.” (Gadelius (b), 2017). 
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juridiska och ekonomiska rådgivare. Personalen som fanns på plats vid etableringsfasen var främst från 

kontoren i Belgien, Turkiet samt huvudkontoret i Sverige. Östergren förklarar att: 

 

”Japan var en stark marknad med en av världens största ekonomi.” 

 

På grund av detta var företaget tvungna att verka på marknaden för att legitimera sig självt som en 

global spelare. Dessutom hade företaget redan etablerat sig på amerikanska samt europeiska marknader 

och ansåg Japan vara nästa steg. Etableringsprocessen för Atlas Copco Japan tog längre tid än förväntat 

enligt Östergren:  

 

”/.../ då allting i Japan tar mycket längre tid.” 

 

 Den generella etableringsstrategin för Atlas Copco är: 

 

”Att starta ett eget bolag efter en viss marknadsandel har uppnåtts.” 

 

Östergren förklarar att samarbetet med Gadelius Trading var förekommande under 1960-talet samt att 

strategin fortfarande var i enlighet med Atlas Copcos tidigare utländska etableringar (Östergren 2017).  

En stor fördel för Atlas Copco vid etableringsprocessen var deras lokala företagsnätverk. Japaner 

karaktäriseras av att göra affärer med människor och företag som de har någon relation med. Tack vare 

samarbetet med Gadelius lyckades Atlas Copco undvika vissa utmaningar som tillkom med en japansk 

etablering. Östergren instämmer och förklarar: 

 

”/.../ett tidigare nätverk (Gadelius Trading) hade en väsentlig betydelse i vår etablering.” 

 

 Vidare påpekar Östergren att: 

 

”Det är verkligen viktigt att utveckla långsiktiga relationer med kunder, 

partners, leverantörer osv. för att skapa ömsesidigt förtroende.” 
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Överlag beskriver Östergren Atlas Copcos etableringsstrategi i Japan som framgångsrik.  

 

4.1.2 Vilka utmaningar upplevde Atlas Copco under etableringsprocessen? 

En stor utmaning enligt Östergren är den hårda konkurrensen från lokala företag. Östergren beskriver 

den japanska marknaden som; 

 

”Krävande gällande kvalitet, leveranstider osv.” 

 

Då konsumenterna värdesätter service, både innan och efter leverans, behöver utländska företag som 

inte är bekanta med detta synsätt ta detta i beaktning för att vara framgångsrika. Lokala företag som är 

av japanskt ursprung är bildade inom området och har på så vis en fördel som utländska företag måste 

konkurrera mot. Enligt Östergren skiljer sig svenskar och japaner i sina åsikter kring kvalitet och 

service, därmed behöver en viss anpassning ta plats för att bemöta konsumentens preferenser (Östergren 

2017).  

Japaner är mer benägna att inleda affärer med motparter som de antingen känner sen tidigare eller blivit 

introducerade till genom vänner, familjemedlemmar, osv. De vill känna tillit till sina motparter och 

utvecklar därmed relationer som varar en livstid och inte bara så länge affären varar. Östergren beskriver 

den japanska affärskulturen som: 

 

”seriös, lojal, noggrann och dedikerad”. 

 

Han skulle även till en viss gräns identifiera dessa egenskaper hos den svenska affärskulturen. Enligt 

Östergren: 

 

“/.../ tenderar både svenskar och japaner att undvika konflikter.” 

 

Då japaner är trogna till företaget och respekten för äldre är viktig, försöker anställda undvika konflikter 

för att bevara gruppharmonin inom företaget.  
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Atlas Copcos officiella koncernspråk är engelska. Då majoriteten av befolkning i Japan inte talar 

engelska förekommer det en tillämpning av nationalspråket. På så sätt undviker Atlas Copco 

språkbarriärerna som tillkommer vid en japanska etablering.  

 

4.1.3 Atlas Copcos framtidsutsikter 

Atlas Copcos framtida förhoppningar är att utöka deras närvaro på den japanska marknaden. Utöver en 

starkare närvaro, är företagets ambitioner att: 

 

“Växa ytterligare genom förvärv och samarbeten. Vi vill även utöka våra marknadsandelar som är 
relativt mindre jämfört med de andra marknader vi konkurrerar på.” 

 

En utmaning företaget har idag är: 

 

“rekryteringen av bra människor och distributionskanaler.” 

 

I Japan är det vanligt att anställda erbjuds livstidsanställningar. Detta i samband med en åldrande 

befolkning, försvårar företagets förmåga att anställa duglig personal (NE 2017). Enligt Östergren 

behöver företag finnas på den japanska marknaden om de vill vara en global spelare på 

världsmarknaden. Som världens tredje största ekonomi ser framtiden väldigt ljus ut för företag i Japan, 

säger Östergren.  

 

4.1.4 Analys av Atlas Copco 

Atlas Copco påbörjade sin etableringsprocess i Japan enligt Uppsalamodellens första steg, sporadisk 

export, när företaget exporterade sin första Marina Diesel Engine. Det var under 1960-talet företaget 

seriöst började med export och under den perioden var Japan ganska avståndstagande gentemot FDI och 

utländska företag. Atlas Copco fortsatte därefter exportera via Gadelius Trading för att sedan ingå en 

joint venture med Gadelius, vilket sammanfaller med Uppsalamodellens andra och tredje steg. Enligt 

Chan och Chari (2009) väljer utländska företag att ingå en joint venture då det existerar stora kulturella 

skillnader mellan hemmamarknaden och den utländska marknaden. Den psykiska distansen var stor i 

början men minskades när företaget ingick en joint venture. Både Atlas Copco och Gadelius är svenska 

företag och delar samma värderingar, språk och kultur. Detta kan ha upplevts som en minskning av den 
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psykiska distansen till den japanska marknaden jämfört med om Atlas Copco hade ingått en joint 

venture med ett heljapanskt företag.  

Atlas Copcos valde inte att grunda ett eget dotterbolag tidigare då kunskapen om den japanska 

marknaden var låg, trots att företaget hade tidigare erfarenheter gällande utländska etableringar och 

tillräckligt med resurser. Efter ett framgångsrikt samarbete med Gadelius, tog företaget beslutet att starta 

upp sitt egna dotterbolag, vilket slutligen påvisar en tillämpning av Uppsalamodellens fjärde steg. Atlas 

Copcos tillvägagångssätt är i enlighet med företagets generella etableringsstrategi, vilket är att ”starta ett 

eget bolag efter en viss marknadsandel har uppnåtts.” (Östergren 2017).  

Enligt Hollensen (2016) har företagets storlek och internationella kunskap en påverkan på valet av 

etableringsmetod. Atlas Copco var redan under 1960-talet ett väletablerat företag med ett flertal 

dotterbolag. Med en joint venture anskaffade företaget ytterligare kunskap om den japanska marknaden 

samtidigt som risken delades mellan båda parter. Nackdelen med etableringsstrategin var att företagets 

totala kontroll minskades, men detta var enbart tillfälligt då företaget planerade att starta upp ett eget 

dotterbolag efter en viss nivå av erfarenhet, kunskap och marknadsandel hade uppnåtts.  

Hollensen presenterar ett antal externa faktorer som berör företags etableringsstategier och ett utav dem 

är konkurrensintensitet. Atlas Copcos största utmaning var den kraftiga konkurrensen från lokala 

företag. Den japanska marknaden är väldig ”krävande gällande kvalitet och leveranstider osv.” 

(Östergren 2017). Detta var en nackdel för Atlas Copco då lokala företag har en konkurrensfördel då de 

besitter en djupare kunskap om den japanska marknaden. Uzama (2009) påstår att japanska konsumenter 

är mer benägna att konsumera japanska produkter och anses därför vara lojala mot japanska företag, 

vilket möjligtvis kan förklara varför Atlas Copco upplevde en hård konkurrens. 

Enligt Dyhr Ulrich et.al. (2014) behöver valet av strategi anpassas till den specifika utländska 

marknaden men detta stämmer inte överens med Atlas Copcos etableringsstrategi då Östergren 

förklarar, ”att starta ett eget bolag efter en viss marknadsandel har uppnåtts” är en generell 

etableringsstrategi hos Atlas Copco. Anledningen till detta kan vara att Atlas Copco upplever att denna 

strategi har fungerat tidigare och anser att strategin ger resultaten som företaget förväntar sig. Masatsugu 

(2013) påpekar även att företag är i behov av mer kunskap och detta kan vara en orsak till varför Atlas 

Copco valde att ingå en joint venture med Gadelius för att minska kunskapsbristen. 

 

Atlas Copcos framtidsförhoppningar är att öka sina marknadsandelar, hitta rätt personal och 

distributionskanaler. Att öka företagets marknadsandelar är en av Hollensens sociokulturella skillnader. 
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Japan är kända för att erbjuda sina anställa livstidsanställningar. Detta i samband med en åldrande 

befolkning har haft en negativ inverkan på företagets förmåga att rekrytera passande personal. 

 

Östergren beskriver även att den japanska affärssamhället är väldigt relationsorienterad vilket återigen 

kan kopplas tillbaka till de kollektivistiska dragen. Då företaget också har som ambition att rekrytera 

nya distributionskanaler kräver detta ett seriöst engagemang från Atlas Copcos håll. Då individer inom 

den svenska kulturen inte lägger lika stor vikt på relationsbyggande som man gör i Japan, uppstår en 

skillnad kring hur affärer bedrivs. Hofstede påvisar denna kulturella skillnaden då svenska företag 

hamnar väldigt högt inom den individualistiska dimensionen medan Japan hamnar väldigt lågt och 

klassas som kollektivistiskt.   

Sammanfattningsvis har Atlas Copco följt Uppsalamodellens etableringskedja under en längre tid. Även 

om företaget hade stora resurser under 1960-talet så valde de fortfarande att tillämpa alla steg i 

Uppsalamodellen. Genom export och sedan joint venture lyckades företaget samla på sig tillräcklig med 

kunskap och kontakter för att bygga upp sin verksamhet innan de grundade ett eget dotterbolag. 

 

4.2 BioGaia 

BioGaia är ett svenskt hälsoföretag som specialiserar sig inom probiotika. Företaget har sedan 20 år 

tillbaka utvecklat produkter som är verksamt främst inom pediatrik och tandvård. Idag har BioGaia 

försäljning i ca 90 länder och ”/.../ mer än 80 procent av den totala försäljningen” (BioGaia 2017) är 

inom pediatrik. BioGaia etablerades i Hiroshima 2006 och arbetar mestadels med produktionsutveckling 

både i Hiroshima och Tokyo. I dagsläget har dotterbolaget 10 anställda och “speglar BioGaias 

verksamhet på den asiatiska marknaden.” (Nomura 2017). Respondenten, Keitaro Nomura, på BioGaia 

Japan var närvarande under BioGaias etablering på den japanska marknaden och innehar positionen som 

VD för BioGaias operativa verksamhet i Japan. 

4.2.1 BioGaias etableringsstrategi i Japan 

Nomura har tidigare erfarenheter av att arbeta med multinationella företag både i Europa och Asien. När 

BioGaia beslöt sig för att inta den japanska marknaden var Nomuras uppgift som VD att hitta: 

 

“rätta partners i Japan, då detta är viktigt för att utveckla framgångsrika affärsrelationer.” 
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Företaget påbörjade sin handel med Japan för ungefär 20 år sedan, då de ingick ett avtal med Japans 

äldsta mejeriföretag. Enligt VD:n valde BioGaia Japan att etablera sig på den japanska marknaden 

genom exklusiva distributionsavtal för att spara på marknadsföringskostnader som tillkommer med en 

egen distribution. Detta är enligt Nomura: 

 

“företagets globala standardmodell.”  

 

Efter en framgångsrik handel med mejeriföretaget insåg BioGaia att: 

 

“marknadspotentialen för probiotikatillskott var stor.” 

 

Den självständiga etableringsprocessen startades för ca 11 år sedan när BioGaia bestämde sig för att 

öppna sitt egna dotterbolag i Hiroshima, Japan. Den japanska marknaden är enligt Nomura väldigt 

hälsoorienterad vilket därmed skapar goda förutsättningar och möjligheter för hälso- och 

läkemedelsföretag. Då företaget sedan tidigare varit aktiva på den japanska marknaden, genom handeln 

med mejeriföretaget, tog etableringsprocessen endast sex månader för BioGaia. Även om själva 

etableringsprocessen endast tog sex månader, var det inte förrän tio år efter etableringen som företaget 

började se några som helst vinster. Till följd av detta, upplever Nomura att etableringsprocessen: 

 

“från ett ekonomiskt perspektiv, tog längre tid än förväntat.” 

 

Då företaget utförde handel med ett japanskt mejeriföretag och VD:n är av japanskt ursprung, hade 

företaget inget behov av att anställa externa konsulter vid etableringsprocessen, då kunskapen om den 

japanska marknaden redan fanns tillgänglig. Dessutom hade företaget endast anställt individer med: 

 

“tillräcklig erfarenhet och kunskap om den japanska marknaden.” 

 

Nomura tillägger även att VD:n från huvudkontoret gjorde flera besök till Japan under 

etableringsprocessen. I sin helhet anser Nomura att etableringsstrategin var framgångsrik.  
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4.2.2 Vilka utmaningar upplevde BioGaia under etableringsprocessen? 

Nomura anser att det finns flera skillnader mellan den japanska och europeiska marknaden, specifikt 

inom livsmedelsindustrin. Den japanska marknaden har: 

 

“världen mest strikta kvalitetssäkring standard, både när det gäller produkter och förpackning.” 

 

 Den största utmaningen företaget stötte på under etableringsprocessen var: 

 

“utvecklingen av företagets varumärke.” 

 

Även om företag hade tillräckligt med kunskap om den japanska marknaden, tog det fortfarande 10 år 

för företaget att bygga upp sitt varumärke och bli lönsamma. Trots att företaget hade svårigheter med 

utvecklingen av varumärket uppstod inga juridiska utmaningar då: 

 

“företagets verksamhet och produkter är patentskyddade.” 

Nomura beskriver den japanska kulturen som: 

 

“globaliserad, samtidigt som många delar av samurai-andan 

fortfarande återspeglas i invånarnas levnadssätt.” 

 

Affärskulturen i Japan karaktäriseras av: 

 

“en stark lojalitet mot företaget och organisationen, även starkare än den mot familjen.” 

 

Enligt Nomura, liknar den japanska och svenska kulturen varandra när det gäller: 

 

“tro och rättvisa.” 
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Dock råder det en starkare hängivenhet till företaget i Japan jämfört med Sverige. I Japan är det viktigt 

med nätverk, säger Nomura. Anledningen till det är: 

 

“japaner litar inte på någon icke-face-to-face-relation”. 

 

De föredrar personliga relationer med deras motparter, då de anser att detta skapar bättre förutsättningar 

för framgångsrika affärsrelationer. Med detta lyckas de dessutom skapa ett förtroende och personligt 

intryck av personen de gör affärer med. Med hjälp av BioGaias lokala nätverk, vilket bestod av relationen 

med mejeriföretaget och Nomuras personliga kontaktnät, lyckades de påskynda etableringsprocessen till 

endast sex månader, då det ofta kan ta mycket längre tid.  

 

Företagets koncernspråk är engelska, enligt Nomura:  

 

“är det okej att leda verksamheten med respekt till varandras kulturer.” 

 

Med detta menas, att varje enhet har friheten att öva sin kultur och tala på sina respektive språk utan 

några problem. Detta underlättar oerhört för det japanska dotterbolaget då: 

 

“90 procent av lokala affärspersoner i Japan inte kan prata, skriva eller läsa på engelska.” 

 

4.2.3 BioGaias framtidsutsikter 

I fortsättningen hoppas BioGaia Japan på att bli: 

 

“ledande inom preventionsläkemedelsindustrin.” 

 

Företagets största utmaning i dagsläget är: 

 

“övergången till direktdistributionsmodellen.” 
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Med en population på över 120 miljoner människor och en stark köpkraft anser Nomura att Japan är en 

väldig attraktiv marknad för utländska företag. Dock påpekar Nomura att: 

  

“Företag som inte anpassar sin marknadsstrategi till den japanska, kommer inte ha någon framtid här. 
Medan företag som är flexibla som vattenflöden har en lovande framtid i Japan.” 

 

4.2.4 Analys av BioGaia  

BioGaia tillämpade Uppsalamodellens andra steg, regelbunden export, vid sin japanska etablering. 

Företaget hade redan vid etableringsstarten en relativ bra kunskap om den japanska marknaden då deras 

VD var av japanskt ursprung och besatt tidigare erfarenhet av att arbeta inom multinationella företag. 

Anledningen till att företaget valde en etableringsmetod med låg risk och låg investering var för att spara 

på marknadsföringskostnader som tillkommer vid egen distribution. Valet av strategi var således inte 

relaterad till brist på kunskap utan helt enkelt en kostnadsfråga. Att tillämpa export var dessutom 

”företagets globala standardmodell” (Nomura 2017).  

Efter företagets samarbete med mejeriföretaget insåg de att ”marknadspotentialen för probiotikatillskott 

var stor” (Nomura 2017) och beslöt sig för att starta upp ett eget dotterbolag under år 2006. Detta kan 

liknas med Hollensens externa faktor; marknadens tillväxt, samt Uppsalamodellens fjärde steg; egen 

utlandsproduktion. BioGaia hade även vid det här stadiet hunnit etablera företaget varumärke tillräckligt 

för att gå vidare i etableringskedjan och grunda ett eget dotterbolag. Uppsalamodellens betydelse av 

nätverk liknar Nomuras definition då han uttrycker att ”rätta partners i Japan /.../ är viktigt för att 

utveckla framgångsrika affärsrelationer.” (Nomura 2017).  

I BioGaias fall var VD:ns tidigare erfarenheter, ursprung och lokala nätverk till fördel då det 

påskyndade etableringsprocessen till endast sex månader. Ojala och Tyrväinen (2007) poängterar även 

att företag har en större sannolikhet att undvika handelsrestriktioner om de anställer personal med 

kunskap om den specifika marknaden och detta gjorde BioGaia då företaget endast anställde individer 

med ”tillräcklig kunskap om den japanska marknaden” (Nomura 2017). Enligt Hofstede hamnar Japan 

väldigt högt inom den maskulina dimensionen. Inom dessa kulturer prioriteras arbetet före familjen 

vilket överensstämmer med Nomuras åsikter då han berättar att det existerar, ”en stark lojalitet mot 

företaget och organisationen, även starkare än den mot familjen.” (Nomura 2017). 

BioGaia upplevde svårigheter gällande ”utvecklingen av företagets varumärke.” (Nomura 2017). 

Utmaningen liknas med Hollensens externa faktorer, mer specifikt handelshinder och 

konkurrensintensitet. Japanska konsumenter har en tendens att favorisera inhemska produkter framför 
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icke-japanska produkter (Uzama 2009). Detta i samband med en hög konkurrens med inhemska företag 

kan förklara BioGaia långa process för att nå lönsamhet. Enligt Masatsugu (2013) är nätverken svåra att 

få tillträde till, vilket återigen kan förklara varför BioGaia hade svårigheter med uppbyggandet av 

företagets varumärke.  

BioGaias samarbete med mejeriföretaget hjälpte troligtvis BioGaia att utveckla sitt kontaktnät samt 

sprida företagets produkter och varumärke. Japanska konsumenter blev mer bekanta med BioGaias 

produkter genom mejeriföretaget vilket förmodligen var till stor hjälp under utvecklingen av företagets 

varumärke. Även om detta var en fördel tog fortfarande företagets etablering längre tid än förväntat 

vilket återigen visar hur stark lojaliteten är mot inhemska företag i likhet med Delios (2010) teori.  

BioGaias framtidsförhoppningar är att bli ledande inom sin bransch. Idag är företagets största utmaning 

”övergången till direkt distributionsmodellen” (Nomura 2017). Detta kategoriseras enligt Hollensen 

under interna faktorer. Företaget har som ambition att bli ledande inom sin bransch genom att öka 

företagets marknadsandel. Med övergången till direkt distributions-modellen hoppas Nomura att 

företaget uppnår deras mål om att öka företagets marknadsandel. 

 

Sammanfattningsvis tillämpade BioGaia endast steg två och fyra av Uppsalamodellens etableringskedja 

för att undvika marknadsföringskostnader som tillkommer med egen distribution. Företagets storlek 

skulle klara av en hierarchical mode men tog istället ett strategiskt beslut med lägre investeringar och 

risktagande för att spara in på resurser.  

 

4.3 Höganäs  

Höganäs AB grundades 1797 i Höganäs, Skåne. Företaget är världsledande inom järnpulver- och 

metalltillverkning ”för främst bildelar men även för svetsning, ytbeläggning, nya elektromekaniska delar 

osv.” (Eklund 2017). Idag finns Höganäs på över 75 olika marknader med ungefär 2500 kunder över 

hela världen (Höganäs 2017). Utav företagets 1800 anställda är 33 av dem verksamma inom det 

japanska dotterbolaget (Eklund 2017). Höganäs Japan arbetar som ett självständigt dotterbolag med en 

egen försäljnings-, inköps-, redovisnings-, administrations- och produktionsavdelning. Dotterbolaget har 

en betydande roll inom Höganäs Gruppen och omsätter ungefär 500 miljoner svenska kronor årligen 

(Eklund 2017). Företagets nuvarande VD, Carl-Gustav Eklund, var inte närvarande under 

etableringsprocessen utan kom till företaget 2005. Enligt Eklund, inledde företaget ett handelsavtal med 

Gadelius under 1950-talet och startade upp sitt eget dotterbolag 1985 (Eklund 2017). 
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4.3.1 Höganäs etableringsstrategi i Japan 

Precis innan Höganäs etablerade sig på den japanska marknaden visade den japanska bilmarknaden stor 

potential och är idag en av världens största. Höganäs inledde etableringsprocessen genom ett samarbete 

med Gadelius Trading under 1950-talet. 

Då samarbetet med Gadelius visade sig vara framgångsrik: 

  

“var nästa steg att öppna upp vårt egna företag samt investera i lokal produktion.” 

 

Det var under 1980-talet Höganäs öppnade upp sitt eget dotterbolag i Japan och därefter började 

företaget investera i nya lokala tillverkningsföretag. Företaget hade som mål att erhålla en ledande 

marknadsposition och gjorde det genom fortsatt expansion under 1990-talet. 

Enligt Eklund tog processen längre tid än förväntat och påpekar även att: 

 

“etableringar i Japan tar längre tid och kräver mycket resurser jämfört med andra marknader. Dock, 
efter etableringen är det möjligt att göra en bra och lönsam affär.” 

 

Eklund förklarar att utländska företag behöver bygga upp förtroendet mellan sig själva och 

konsumenterna, därför kan det hända att konsumenterna prövar företagen vid flertalet tillfällen, just för 

att bygga upp ett förtroende.  

Företagets anställda under etableringsprocessen hade specifik kunskap om den japanska marknaden, 

vilket underlättade etableringsprocessen för Höganäs. Eklund berättar även att företaget tog hjälp av: 

 

“konsulter med specifika kunskaper inom bygg, processorer och juridik.” 

 

Under etableringsprocessen fanns dessutom stöd från hemmakontoret i form av ett tekniskt team och 

projektledare för att vägleda och stötta i processen. Höganäs har: 

 

“på flera andra marknader köpt upp lokala företag för att omedelbart få en stark position.” 
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På så sätt skiljer sig den tillämpade etableringsstrategin i Japan från företagets strategier på andra 

marknader. Eklund förklarar: 

 

“generellt sett finns det inte ett sätt som passar alla, men jag rekommenderar fortfarande för 
industriföretagen att ha en stark lokal närvaro.” 

 

Dessutom anser Eklund att Höganäs: 

 

“etableringsstrategi var framgångsrik då företaget har en stor marknadsandel och i stort sett inte har 
några utländska konkurrenter inom deras huvudområde, utan endast två stora japanska företag.” 

 

4.3.2 Vilka utmaningar upplevde Höganäs under etableringsprocessen? 

Eklund beskriver den japanska marknaden som: 

 

“väldigt konkurrenskraftig både på ett kommersiellt och tekniskt sätt. Vi behöver vara väldigt 
professionella, både som individer och som företag.” 

 

Därför måste anställda vara välinformerade om företagets produkter, speciellt då företaget tvingas 

bemöta höga kvalitetskrav inom distributionskedjan, transportering, leveranstider och lokal produktion.   

Enligt Eklund var företagets största utmaning inom etableringsprocessen tillgången till kvalificerad 

personal. Förutom bristen på kvalificerad personal, lyckades Höganäs etablera sig i Japan utan några 

större problem eller utmaningar då involverade parter hade studerat den japanska marknaden noggrant 

innan expansionen. 

Enligt Eklund karaktäriseras den japanska affärsmarknaden av tre unika drag: 

1. Höga kvalitetskrav 

2. Ett strikt sätt att följa upp eventuella kvalitetskrav 

3. Specifika dokumentationskrav 

 

I Japan är det dessutom viktigt att förstå att relationer tar tid. Landet är väldigt riskundvikande: 
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“men när du har bevisat dig själv och har lyckats bygga upp ett gott förtroende, får du stöd från dina 
japanska partners och kunder.” 

 

Enligt Eklund är både svenskar och japaner: 

 

“bra på att lyssna, tänka långsiktigt, ödmjuka och tar väl hand om sina medarbetare”. 

 

Dock har svenskar svårigheter när det kommer till att anpassa sig. Svenskar är mer individualistiska och 

vill fatta sina egna beslut medan japaner följer alla beslut som tas av ledningen och: 

 

“försöker hela tiden få hela jobbet gjort.” 

 

Att nätverka är viktigt både inom företaget och på individnivå. Enligt Eklund är både personliga och 

individuella nätverk: 

 

“viktigt inom alla områden samt en stor fördel i Japan, men kräver dessutom långsiktigt engagemang.” 

 

 Höganäs lyckades etablera ett nätverk med hjälp av Gadelius. Den interna kommunikationen inom 

Höganäs är: 

 

“bra och flera arbetsresor görs till olika marknader inom Asien och Japan.” 

 

Företagets officiella koncernspråk är engelska men det händer också att anställda pratar på svenska. 

Eklund påpekar att detta är något som de försöker förebygga för att stärka användandet av engelska. De 

anställda på Höganäs Japan behärskar det engelska språket väl, Eklund beskriver språkkompetensen 

som: 

“lite bättre än andra utländska företag i Japan.” 
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4.3.3 Höganäs framtidsutsikter 
Idag anser Eklund att företaget har en stadig verksamhet i Japan med en god potential till att utöka 

verksamheten inom vissa områden. Eklund anser att: 

 

“japanska företag kan vara tidiga användare av nya förbättrade teknologier.” 

 

 Dock är det en ständig utmaning att ha tillräckligt med nya innovationer för att konkurrera med andra 

företag och samtidigt utöka företagets totala verksamhet. Eklund förklarar att den japanska marknaden 

fortfarande är attraktiv för utländska företag idag men potentialen beror på vilken industri företagen vill 

etablera sig inom. En stor nackdel är bristen på tillväxt i många industriområden, vilket kan påverka 

företagens vilja att etablera sig på den japanska marknaden.  

 

4.3.4 Analys av Höganäs  

Att Höganäs ingick ett handelsavtal med Gadelius Trading, ett företag med redan etablerade kontakter i 

Japan, är både riskundvikande och relationsbyggande. Enligt både Uppsalamodellens etableringskedja 

och nätverksaspekt är kunskaper och kontakter essentiellt i en etableringsprocess. Att Höganäs tog 30 år 

på sig att gå från en intermediate mode till en hierarchical mode med ett helägt dotterbolag stämmer in i 

både Uppsalamodellens etableringskedja och Hollensens tre entry modes. Höganäs startade sin japanska 

etablering med Uppsalamodellen andra steg för att sedan påbörja det fjärde steget och grunda ett eget 

dotterbolag i landet. Dock tog det ca 30 år mellan första inträdet i landet till grundandet av det egna 

dotterbolaget. Under dessa 30 år förutsätts kunskaper om marknaden ha ackumulerats av företaget, 

vilket stödjer företagets tillämpning av Uppsalamodellens etableringskedja.  

Företaget har använt sig av hierarchical modes på andra marknader (förvärv), dock saknas uppgifter om 

när dessa etableringar skulle ha skett. En parallell kan dock dras till Maguire (2001), Ojala och 

Tyrväjnen (2007) samt Uzama (2009) som alla hävdar att den japanska marknaden är svårare att 

etablera sig på än andra marknader och att intermediate modes som joint ventures, eller i det här fallet 

handelsavtal, är att föredra som första steg i processen.  

Höganäs etablerade sig tidigt i Japan efter att landet öppnats upp efter andra världskriget och fick en bra 

ingång då bilindustrin var på uppgång i Japan. Företaget hade sedan tidigare kunskaper kring 
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internationellt företagande och japanska marknaden specifikt. Att inneha dessa kunskaper inom 

företaget är en viktig intern faktor i Hollensens modell, tillika företagets storlek.  

Eklund påpekar vikten av personliga relationer i Japan, det kan liknas med Uppsalamodellens 

nätverksperspektiv men även den externa faktorn sociocultural differences i Hollensens teori. Vikten av 

relationer i Japan syns i de höga noteringarna i Hofstedes dimensioner gällande kollektivism och 

osäkerhetsundvikande. Japaner gör affärer mellan vänner och personliga relationer och förtroende väger 

tyngre än kontrakt.  

Eklundförklarar att företaget val av etableringsstrategi i Japan skiljer sig från företagets tidigare 

etableringsstrategier, vilket sammanfaller med Dyhr Ulrich et al. (2014) teori som hävdar att företagens 

val av strategi behöver anpassas till den specifika utländska marknaden. Eklund förklarar att företaget 

har tidigare; “på flera andra marknader köpt upp lokala företag för att omedelbart få en stark position”, 

men i Japan valde företaget istället att ingå ett samarbete med Gadelius. Eklund förklara även att; 

“etableringar i Japan tar längre tid och kräver mycket resurser jämfört med andra marknader. Dock, efter 

etableringen är det möjligt att göra en bra och lönsam affär.” Detta påvisar att företagets anpassade 

strategi i Japan var nödvändig då den japanska marknaden skiljer sig från andra marknader. 

Gällande utmaningar ser Eklund konkurrensen inom branschen på marknaden som en stor utmaning i 

framtiden. Företaget är idag i en ledande position men konkurrens är en av de externa faktorer som kan 

påverka val av strategi eller byte av strategi, detta enligt Hollensens externa faktorer. Kompetent 

personal och att behålla en hög kunskapsnivå inom företaget är ytterligare utmaningar för företaget. 

Sammanfattningsvis har Höganäs följt Uppsalamodellens etableringskedja från steg två då de hade 

tidigare erfarenheter av internationalisering och tillskaffade sig konkret kunskap och kontakter via 

handelsavtalet med Gadelius Trading. Sett till Hollensens teori följde företagets storlek, erfarenhet och 

produkter modellen på så sätt att de valde att gå in med större risk än minimal. De ackumulerade 

kunskaper och erfarenheter under trettio år innan de gick över i en hierarchical mode med helägt 

dotterbolag. Externa faktorer har påverkat strategin främst gällande sociocultural differences och 

competition. Kulturella skillnader som relationernas betydelse i Japan har enligt Eklund påverkat 

företaget.  
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4.4 Seco Tool 

Seco Tools är ett världsledande företag inom skärverktyg och tillhör Sandvik Gruppen sedan år 2011. 

Idag finns företaget på ”fler än 50 marknader över hela världen med 40 dotterbolag” (Seco Tools 2017). 

Seco Tools Japan har ca 30 anställda och är alla av japanskt ursprung (Matsuda 2017). Författarnas 

kontaktperson på företaget är nuvarande VD för Seco Tools Japan; Koichi Matsuda. Matsuda efterträdde 

företagets tidigare svenska VD, som företagets första japanska VD och var därmed inte närvarande 

under etableringsprocessen men besitter information kring företagets etableringsprocess i Japan.  

 

4.4.1 Seco Tools etableringsstrategi i Japan 
Företaget etablerades år 1976 på den japanska marknaden genom sitt eget dotterbolag. Enligt Matsuda: 

 

“visade den japanska marknaden redan en stor potential på 70-talet.” 

 

 Företaget byggde sin första produktionsanläggning år 1976 och började därefter nätverka med lokala 

återförsäljare för att distribuera sina produkter på marknaden. Seco Tools etablerade sig i Japan för att: 

 

“erbjuda japanska kunder deras produkter och tjänster.” 

 

Om de lyckades var tanken att tillämpa denna kunskap på andra marknader för att underlätta framtida 

etableringsprocesser, enligt Matsuda (2017).  

På grund av ekonomiska krisen under 90-talet, var företaget tvungna att lägga ner sin 

produktionsanläggning i Japan och istället flytta till andra asiatiska marknader, trots att företaget hade 

haft en positiv tillväxt. Etableringsprocessen tog längre tid än förväntat på grund av nedläggningen av 

produktionsanläggningen. Matsuda berättar att Japan är ett land med höga personalkostnader och efter 

förflyttningen till andra asiatiska marknader började det japanska kontoret istället fokusera på 

försäljning av deras produkter och tjänster. Företaget har lyckats behålla sin globala ledarposition och: 

 

“kommit långt i utvecklingen av skärverktyg.” 

 

Matsuda anser att etableringsstrategin var framgångsrik (Matsuda 2017).  
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Personalen vid etableringsprocessen behövde ha arbetat på multinationella företag tidigare samt varit 

verksamma inom samma bransch. Dåvarande VD:n under etableringsprocessen hyrde in externa 

konsulter för att underlätta etableringsprocessen i Japan, säger Matsuda. Atlas Copco anställde även 

ingenjörer och teknisk support från Sverige för att komplettera verksamheten. Idag använder Seco Tools 

specialister och konsulter från hela världen på en kontinuerlig basis för att förbättra arbetet inom 

organisationen (Matsuda 2017). 

 

4.4.2 Vilka utmaningar upplevde Seco Tools under etableringsprocessen? 

Matsuda berättar att ett lokalt nätverk har en betydande roll vid relationsbyggandet mellan motparter på 

den japanska marknaden. Då personalen hade tidigare erfarenhet av den japanska marknaden 

möjliggjorde detta en smidig övergång in på marknaden. Matsuda säger: 

 

“om vi fortsätter göra affärer med samma team i flera år, lyckas vi automatiskt förena laget ännu mer.” 

 

En stark relation med sina motparter är därför viktigt när man ska göra affärer på den japanska 

marknaden, enligt Matsuda (2017).  

I Japan värdesätter invånarna sina jobb väldigt högt: 

 

“För japaner anses familjen vara lika viktig som jobbet.” 

 

Invånarna arbetar gärna på sina lediga dagar och det händer väldigt ofta att personalen arbetar övertid. 

Matsuda förklarar att efter förlusten i andra världskriget har: 

 

“Japan arbetat väldigt hårt för att återta deras topposition i världen  

och det är därför de väljer att jobba hårdare än andra.” 

 

Den japanska affärskulturen genomsyras av en stark arbetsmoral. Seco Tools anställda arbetar väldigt 

hårt för att slipa på existerande produkter och tjänster för att ständigt ligga steget före.  

En stor utmaning för Seco Tools var att hitta rätt återförsäljare vid etableringsstarten. Matsuda belv 

företagets första japanska VD och underlättade väldigt mycket för företaget då han bemästrar språket, 
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vilket förenklade kommunikationen med japanska återförsäljare. Då den dåvarande VD:n var från 

Sverige, komplicerade detta kommunikationen med återförsäljare vilket följaktligen hämmade företaget 

från att: 

“verka och utöka sin verksamhet i Japan.” 

 

Matsuda beskriver den japanska affärskulturen som uppriktig, seriös och punktlig. Den skiljer sig från 

den svenska kulturen då: 

 

“japaner spenderar mer tid på jobbet och har kortare semester. Japaner vill bemöta kundernas behov 
på en gång och är villiga att arbeta övertid för att t.ex. korta ner på leveransdatum, medan svenskar 

sätter ett datum utefter semestern.” 

 

Företaget har engelska som koncernspråk: 

 

“Seco Tools lokala ledning kan engelska och de deltar på företagets internationella möten. Dock kan 
inte alla anställda prata engelska.” 

 

Enligt Matsuda arbetar det japanska kontoret väldigt hårt för att bemöta: 

 

“förväntningarna och målen som huvudkontoret har satt upp. Därav är vi (anställda) utvalda experter 
för att realisera dessa mål och förväntningar mellan Sverige och Japan. Ibland upplever vi att det kan 

vara svårt att uppnå dessa mål, men det är vår plikt att realisera dessa så gott vi kan.” 

 

4.4.3 Seco Tools framtidsutsikter 

Seco Tools största utmaning idag är förändringen på marknaden och: 

  

“flera produktionsanläggningar kommer förflyttas till andra marknader.” 

 

Enligt Matsuda lyckas Seco Tool bemöta dessa förändringar, men utmaningar återstår. Den japanska 

marknaden är idag inte lika viktig som förr, då Kina, Indien och andra Sydasiatiska länders betydelse 

har ökat. Matsuda förklarar att japanska företag har även börjat förflytta sina produktioner till andra 
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länder där kostnaderna är betydligt mindre. Därmed upplever Matsuda att den japanska marknadens 

betydelse också håller på att förändras. Matsuda förklarar att: 

 

“även om flera produktionsanläggningar flyttar utomlands, kvarstår FoU och kontoren i Japan.” 

 

 Seco Tools har även tillgång till sitt internationella nätverk, vilket är en stor fördel då deras japanska 

konkurrenter inte har ett internationellt nätverk än. Enligt Matsuda: 

 

“finns det fortfarande produkter och teknologier som ännu inte har introducerats i Japan.” 

 

Japanska företag respekterar utländska företag och deras kompetens, vilket därmed lämnar utrymme för 

utländska företag i Japan.  

 

4.4.4 Analys av Seco Tool  

Vid jämförelse av Seco Tools Japans val av etableringsstrategi med de andra fyra företagen skiljer sig 

Seco Tools strategi från de övrigas. Seco Tools inträdde den japanska marknaden genom greenfield, det 

vill säga företaget valde att tillämpa Uppsalamodellens fjärde steg från början. När ett företag har 

tillräckligt med resurser är sannolikheten för FDI betydligt högre än om det är ett litet företag med 

knappa resurser. Detta var troligtvis fallet för Seco Tools och är ett exempel på två av Johanson och 

Vahlnes (1977) avvikelser för Uppsalamodellens fyra steg för internationalisering; företagets storlek och 

kunskaper inom företaget kan påskynda processen.  

Hollensen nämner även företagets storlek som en intern faktor vid valet av etableringsstrategi. Enligt 

Matsuda ”visade den japanska marknaden redan en stor potential på 70-talet” (Matsuda 2017), vilket 

delvis förklarar varför företaget kände sig bekväma med valet av en initial hierarchical mode. Seco 

Tools hade dessutom stora resurser som räckte till en greenfield-investering, vilket tyder på att Seco 

Tools tillvägagångssätt överensstämmer med Hollensens teori. Förutom att ”erbjuda japanska kunder 

deras produkter och tjänster” förklarar Matsuda att Japan var en kunskapskälla för framtida 

etableringsprocesser (Matsuda 2017). Tanken var att använda kunskapen från den japanska marknaden 

och tillämpa den på deras framtida etableringar. Detta överensstämmer med Delios (2010) studie som 

hävdar att företag kan bemöta deras begränsade kunskap om utländska marknader genom tidigare 

erfarenheter. Detta stämmer också överens med Johanson och Vahlnes (1977) tredje avvikelse som 
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säger att företag kan utnyttja deras tidigare kunskap på andra marknader, givet att marknaderna är 

likartade.  

Uppsalamodellen belyser även nätverk som en viktig del i utvecklingen av affärsrelationer, vilket 

överensstämmer med Matsuda, då han hävdar att starka relationer med sina motparter är grundläggande 

för en framgångsrik verksamhet i Japan. Japansk kultur är kollektivistisk och lojalitet mot företaget är 

lika stark om inte starkare än den mot egna familjen. Detta är en tydlig skillnad jämfört med svenskar. 

Matsuda berättar att ”japaner spenderar mer tid på jobbet och har kortare semester /…/ och är villiga att 

arbeta övertid för att korta ner på leveransdatum, medan svenskar sätter ett datum utefter semester” 

(Matsuda 2017). Detta påvisar de kollektivistiska dragen hos det japanska folket och de individualistiska 

hos svenskar. Japaner är mer villiga att sätta företaget framför deras egen vilja medan svenskar gör 

tvärtom.  

Seco Tools främsta utmaning vid sin japanska expansion var att hitta rätt återförsäljare. Även om 

distributionskanalerna var ett stort problem var det underliggande problemet egentligen 

kommunikationssvårigheter mellan före detta svenska VD:n och de japanska återförsäljarna. 

Kommunikationssvårigheterna liknas med sociocultural differences enligt Hollensens teori. Företaget 

kunde inte ”verka och utöka sin verksamhet” på grund av dessa svårigheter men lyckades bemöta dem 

när Matsuda övertog positionen som VD för Seco Tools Japan. Med sitt japanska ursprung och sin 

internationella erfarenhet lyckades Matsuda etablera en fungerande kommunikation med återförsäljare.  

Seco Tools har försökt anpassa sig till den japanska marknaden när de anställde företagets första 

japanska VD. Även om Japan idag är betydligt mer välkomnande mot utländska företag, återstår 

fortfarande det faktum att ”inte alla anställda kan prata engelska” (Matsuda 2017). Detta förekommer 

inte enbart inom Seco Tools utan en majoritet av den japanska befolkningen behärskar inte det engelska 

språket, vilket följaktligen försvårar kommunikationen mellan utländska och inhemska företag samt 

konsumenter. Således, även om företaget har engelska som koncernspråk, hade detta ingen positiv effekt 

på kommunikationen med japanska återförsäljare. 

 

Företagets största utmaning i dagsläget är den hastiga förändringen på marknaden. Det existerar en 

konkurrensintensitet mellan Japan och andra asiatiska länder. Enligt Hollensen faller denna under 

externa faktorer. Matsuda påpekar att flera företag har förflyttat sina produktionsanläggningar till andra 

länder där kostnaderna är betydligt lägre. Detta ger andra asiatiska länder ett övertag som japanska 

företag måste konkurrera med. 
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Sammanfattningsvis avvek Seco Tools från Uppsalamodellens fyra steg och tillämpade istället FDI från 

första början. Avvikelsen överensstämmer med Johansons och Vahlnes undantag och förstärks även av 

Hollensens interna faktor som påstår att företagets storlek har en påverkan på valet av etableringsstrategi 

och Delios (2010) teori om ackumulerade kunskaper.   

 

4.5 Vitrolife 

Vitrolife är ett internationellt medicintekniskt företag som arbetar med att utveckla, producera och 

marknadsföra produkter för provrörsbefruktning. Företaget grundades år 1994 i Sverige och var ”ett av 

de första företagen som levererade IVF-laboratorier.” (Vitrolife 2017). Sedan år 1994, har företaget 

expanderat till 10 olika marknader runt om i världen och har anställt ca 350 personer (Vitrolife 2017). 

Vitrolife Japan är ett försäljnings- och supportföretag för Vitrolifes produkter. Vår kontaktperson på 

Vitrolife Japan, Marcus Hedenskog, är företagets representativa direktör i Japan. Hedenskog var 

närvarande under etableringsprocessen och har flera års erfarenhet inom internationell business.  

 

4.5.1 Vitrolifes etableringsstrategi i Japan 

Vitrolife påbörjade deras etableringsprocess i Japan år 2008 genom försäljning av deras produkter via 

distributörer. Enligt Hedenskog var orsaken bakom ett japanskt inträde den stora marknadspotentialen. 

Samarbetet med distributörerna motsvarade inte Vitrolifes förväntningar då företaget: 

 

“istället valde att inrätta vårt eget företag efter sex månader.” 

 

Hedenskog har sedan tidigare arbetat med andra företag i Japan och hade på så vis erfarenheter som 

underlättade etableringsprocessen i Japan. Hedenskog förklarar även att företagets anställda hade 

tidigare erfarenheter på den japanska marknaden och att de även hyrde in konsulter från Sweden Trade 

Councils, STC, under etableringsprocessen. Hedenskog, var ansvarig för etableringsprocessen och de 

övriga i personalen var antingen från STCs japanska kontor eller Vitrolifes Japans egna anställda. Att 

etablera sig först genom distributionsavtal och sedan via ett eget dotterbolag är vanliga 

etableringsstrategier företaget tillämpar. Hedenskog anser strategin som framgångsrik då: 

 

“försäljningen har ökat avsevärt och Japan är nu en prioriterad marknad för Vitrolife.” 
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4.5.2 Vilka utmaningar upplevde Vitrolife under etableringsprocessen? 

Hedenskog berättar att japaner värderar långsiktiga relationer och dessa: 

 

“är ofta viktigare än i väst. Konsumenterna är dessutom väldigt kvalitetsmedvetna.” 

 

Hedenskog beskriver den japanska affärsmarknaden och samhället i stort som ganska homogena med 

relativt lite inflytande från utlandet. Hedenskog berättar att det fanns vissa regleringshinder företaget 

tvingades bemöta vid etableringen men att dessa hinder inte orsakade några större problem. Dessutom 

uppstod ingen kulturchock för Vitrolife, då Hedenskog redan hade verkat på den japanska marknaden. 

Dock berättar Hedenskog att: 

 

“det fortfarande kan vara svårt att förmedla japanska kunders behov till huvudkontoret i Sverige.” 

 

Det blir ett faktum när huvudkontoret inte besitter samma kunskap om den japanska marknaden som de i 

Vitrolife Japan gör. En ytterligare svårighet var att hitta engelsktalande personal, detta då relationer 

kräver både tid och tillit, vilket företaget inte hade då de var nya på marknaden.  

Hedenskog berättar att den svenska ambassaden i Japan anordnar flera nätverksträffar som Vitrolife 

deltar i för att knyta nya kontakter i landet. Inom deras bransch är både personliga och professionella 

nätverk betydelsefulla. Då det japanska samhället karaktäriseras av långsiktiga relationer, försöker 

företaget nätverka så gott det går med potentiella affärspartners och kunder. Vitrolife hade ett lokalt 

nätverk vid etableringsprocessen då Hedenskog tidigare hade arbetat på den japanska marknaden. Detta 

var till stor fördel vid anställningen av personal då ett antal kom från hans personliga nätverk i Japan 

(Hedenskog 2017).  

I Japan lägger man mycket fokus på gruppen och kommunikationen är ofta väldigt indirekt (Hedenskog 

2017). Enligt Hedenskog baseras samhället på långsiktiga relationer, vilket han anser vara irrationellt i 

vissa sammanhang. Samtidigt, upplever Hedenskog att både svenska och japanska företag: 

 

“tenderar att värdesätta personliga relationer och inte enbart affärer.” 

 

Däremot kommunicerar svenskar på ett direkt sätt som skiljer sig från japanernas indirekta sätt: 
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“detta kan med tiden skapa svårigheter på grund av språkbarriären och de olika 
kommunikationsformerna.” 

 

Vitrolifes officiella koncernspråk är engelska men varje dotterbolag tillämpar landets nationalspråk i den 

vardagliga verksamheten. Det japanska kontoret skiljer sig från företagets andra kontor gällande 

kommunikationen, då Hedenskog upplever att japaners engelska förmåga är relativt dålig. Hedenskog 

förklarar att han även har anpassat sig till den japanska marknaden och kulturen för att: 

 

“brygga gapet mellan huvudkontorets och lokala personalens förväntningar.” 

 

4.5.3 Vitrolifes framtidsutsikter 

Hedenskog beskriver den japanska marknaden som: 

 

“attraktiv och har vanligtvis premiumpriser.” 

 

Även om marknaden fortfarande lockar utländska företag, återstår fortfarande vissa marknadsbarriärer. 

Dessa barriärer är: 

 

“restriktioner, operativa kostnader samt svårigheter kring lockandet av kvalificerade personal och nya 
kunder.” 

 

Företagets största utmaning idag är den ökade konkurrensen på marknaden. Förutom det, har företaget 

som ambition att:  

 

“utöka vår försäljning men även bredda vår verksamhet för att dra nytta av de nya funktionerna i 
Japan, såsom forskning och eventuellt inköp.” 

 

Hedenskog avslutar med att ge två skäl till varför företag behöver finnas på den japanska marknaden: 

”för att sälja produkter och för att kunna dra nytta av den ackumulerade kunskapen från det japanska 

inträdet och använda den på andra marknader.” (Hedenskog 2017).  
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4.5.4 Analys av Vitrolife 

Vitrolife gick in i Japan via en agent, som de senare inte var nöjda med och startade därför upp sitt eget 

dotterbolag istället. Den initiala strategin, agent, liknas vid Uppsalamodellens andra steg i 

etableringskedjan. Att företaget valde att hoppa över de första två stegen kan bero på tidigare 

erfarenheter av internationaliseringar generellt och den japanska marknaden specifikt inom företaget. 

Johanson och Vahlne (1977) hävdar att ackumulerade erfarenheter av tidigare etableringar kan påskynda 

etableringsprocessen. På grund av missnöjet med den valda distributören gick företaget vidare till steg 

fyra i etableringskedjan genom att starta upp ett eget dotterbolag i Japan genom greenfield.  

Vitrolifes första inträde via en agent liknas med ett lågt risktagande och låg investering. Hedenskog 

bekräftar teorier kring Japans distributionskanaler som en barriär. Detta var anledningen till att företaget 

startade upp ett eget dotterbolag istället för ett fortsatt samarbete. Hollensen beskriver dessa barriärer 

som externa faktorer med påverkan på företagets val av strategi. Vitrolife valde att starta med en 

exportmode med lägre kontroll, risk och investeringsgrad. Företaget tog sedan beslutet att byta till en 

hierarchical mode med helägt dotterbolag. Anledningen till beslutet, förutom missnöje med den tidigare 

strategin, var fördelar gällande interna faktorer som erfarenheter och kunskaper kring marknaden.  

Hedenskog nämner även andra externa faktorer som sociocultural differences; kräsna kunder och 

relationsbyggande. Dessa faktorer kan kopplas samman med Maguires (2001) och Uzamas (2009) 

teorier om Japans konsumentkultur och även Hofstedes dimension om tidsorientering och kollektivism. 

Relationer och nätverkets centrala roll i Japan förtydligas av Hedenskog. Han bekräftar därmed 

Uppsalamodellens nätverksaspekt som viktig vid etablering i Japan.  

Den främsta utmaningen enligt Hedenskog är att hitta passande personal att anställa i dotterbolaget. 

Denna utmaning kan liknas med externa faktorn sociocultural differences enligt Hollensens teori. 

Ytterligare en nämnd utmaning är konkurrens på marknaden. Vitrolife är relativt nya i Japan, sedan 

2008, och har ännu inte riktigt etablerat sitt varumärke. Uzamas (2009) teori kring japanska 

konsumenters favorisering av japanska varumärken kan spela en roll i det här fallet. I framtiden vill 

Vitrolife öka försäljningen och företagets verksamhet i Japan, samtidigt som konkurrensen på 

marknaden tros öka i framöver.  

Masatsugu et al. (2013) nämner vikten av nätverk och detta överensstämmer med Hedenskogs svar där 

han berättar att företaget deltar i nätverksträffar som arrangeras av den svenska ambassaden. Detta för 

att knyta nya kontakter samt för att bygga upp långsiktiga relationer, vilket krävs i Japan för att ha en 

framgångsrik verksamhet. Nätverksbyggande har haft en positiv inverkan på Vitrolife i Japan, då 

Hedenskog lyckades anställa ett antal av företagets personal via sitt personliga nätverk. 
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Sammanfattningsvis valde Vitrolife att gå in i Japan i etableringskedjans andra steg genom en japansk 

agent. Missnöjet med agenten ledde till att de efter sex månader gick till steg fyra i etableringskedjan 

och startade upp sitt eget dotterbolag. Hollensens externa faktorer distributionskanaler och konkurrens 

bekräftas av Hedenskog som påverkande faktorer på den japanska marknaden. Även den interna faktorn 

internationell erfarenhet bekräftas av Hedenskog. Upplevda kulturella skillnader gäller främst 

betydelsen av relationer för japaner och Hedenskog förtydligar vikten av nätverk inom japanskt 

företagande.  
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4.6 Sammanställning av Empiri och Analys 

4.6.1 Sammanställning av respondenternas svar 
 

 ATLAS COPCO BIOGAIA HÖGANÄS SECO TOOLS VITROLIFE 

RESPONDENT Tomas Östergren Keitaro Nomura Carl-Gustav 
Eklund Koichi Matsuda Marcus Hedenlund 

POSITION I 
FÖRETAGET 

General Manager 
& Representative 

Director 
President & COO 

President & 
Representative 

Director 
Managing Director Representative 

Director 

NÄRVARANDE 
UNDER 

ETABLERINGS-
PROCESSEN 

Nej Ja Nej Nej Ja 

VAL AV 
ETABLERINGS-

STRATEGI 

Agent 
Joint Venture 
Dotterbolag 

Agent 
Dotterbolag 

Agent 
Dotterbolag Greenfield Agent 

Dotterbolag 

SÅ LÅNG TID 
TOG 

PROCESSEN 

Inträde 1912 
Joint Venture 1960 
Dotterbolag 1986 

Inträde ca 1997 
Dotterbolag ca 

2006 

Agent 1955 
Dotterbolag 1985 Dotterbolag 1976 Agent 2008 

Dotterbolag 2008 

UPPLEVDA 
UTMANINGAR 

Konkurrens. 
Hitta 

engelsktalande 
personal. 

Utveckling av 
varumärket. 

Höga kvalitets-
standarder. 

Konkurrens. 
Hitta rätt personal. 

Hitta rätt 
återförsäljare. 

Hitta rätt personal. 
Kräsna 

konsumenter. 

UPPLEVDA 
KULTURSKILL

NADER 

Konfliktundvikand
e 

Relationsorienterin
g och vikten av 

nätverk 

Språkskillnader. 
Kommunikations-
svårigheter med 

svaga kunskaper i 
engelska. 

Hängivenhet till 
företaget. 

Viktigt med 
nätverk. 

Svenskarna är 
individualistiska 
och japanerna är 
kollektivistiska. 

Hög arbetsmoral 
bland japanerna. 

Relationsorienterin
g och vikten av 

nätverk. 

Relations-
orientering. 
Långsiktiga 
relationer. 

FRAMTIDSUTSI
KTER 

Öka 
marknadsandelar 
och närvaron på 

marknaden. 
 

(-) Rekrytering av 
personal och 

distributionskanale
r. 

Övergång till 
direktdistributions-

modellen 
Bli ledande inom 

sitt fält. 

Utöka 
företagsverksamhe

ten inom vissa 
områden. 

 
(-) Ökad 

konkurrens 
gällande 

innovationer. 

Behålla sin 
världsledande 

position. 
 

(-) Förändringar på 
marknaden och 

världsekonomin. 

Utöka 
försäljningen 

Utöka företagets 
Verksamhet. 

 
(-) Ökad 

konkurrens. 

 
(-) Utmaning i framtiden 
(Egen tabell) 
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4.6.2 Sammanställning av analys av respondenternas svar 
 

 ATLAS 
COPCO BIOGAIA HÖGANÄS SECO TOOLS VITROLIFE 

 
UPPSALA-

MODELLENS 
ETBLERINGS-

KEDJA 
 

Steg 1-4 Steg 2 
Steg 4 

Steg 2 
Steg 4 Steg 4 Steg 2 

Steg 4 

UPPSALAMODE
LLENS 

NÄTVERKSPER
SPEKTIV 

 
Viktigt med 

nätverk. 
 

Valde strategi för 
att generera 
kunskap och 
erfarenhet. 

 

 
Viktigt med 
nätverk och 
relationer. 

Viktigt med 
nätverk och 
relationer. 

Viktigt med 
nätverk och 
relationer. 

HOLLENSEN’S 
ENTRY MODES 

 
Export mode. 

 
Intermediate 

mode. 
 

Hierarchical 
mode. 

Export mode. 
 

Hierarchical 
mode. 

Export mode. 
 

Hierarchical 
mode 

Hierarchical 
mode. 

Export mode. 
 

Hierarchical 
mode. 

 
INTERNA 

FAKTORER 
 

Företagets 
storlek. 

 
Ackumulera 
kunskaper. 

 

Ackumulera 
kunskaper. 

Produktdifferenti
ering. 

 
Ackumulera 
kunskaper. 

Företagets 
storlek. 

 
Tidigare 

erfarenheter av 
international-

isering 

Tidigare 
erfarenheter. 

 
EXTERNA 

FAKTORER 
 

Konkurrens. 
 

Sociokulturella 
skillnader.  

Barriärer. 
 

Sociokulturella 
skillnader. 

Konkurrens. 
 

Sociokulturella 
skillnader. 

Sociokulturella 
skillnader. 
Barriärer. 

Barriärer. 
 

Sociokulturella 
skillnader. 

 
HOFSTEDES 

KULTURELLA 
DIMENSIONER 

 

Kollektivism. 
 

Osäkerhets-
undvikande.  

Maktdistans. Kollektivism. Maktdistans. 
Kollektivism. 

Kollektivism. 
 

Lång 
tidsorientering. 

 
(Egen tabell) 
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4.7 Intervju med Richard Nakamura 
Enligt Nakamura är utsikten för svenska företag:  

 

”/.../extremt bransch-beroende. För vissa branscher är det helt dunder. För svenska företag gäller det 
att hitta sin nisch, man måste vara i det här lilla fältet där det finns en efterfrågan /.../ Det beror precis 

på vad för produkt vi har och vilken bransch vi pratar om, om vi pratar om B2C eller B2B, någon 
generell rekommendation finns inte. Det beror på hur bra företaget är själva och vilken bransch de 

opererar på.” 

 

Nakamura anser att den japanska marknaden fortfarande är attraktiv för utländska företag samt att:  

 

”/.../ de som kanske har störst potential är de som kan uppfylla ett behov i det japanska samhället. Och 
då pratar jag om, säg handikapp-hjälpmedel t.ex. rullatorer, kryckor och allt som hjälper åldrande 

befolkning i princip.” 

 

När det gäller valet av etableringsstrategi hävdar Nakamura att företagets storlek spelar en väsentlig roll. 

Nakamura anser att stora företag: 

 

”/.../ har redan jättestora organisationer och mycket kompetenser in-house. De har jätteduktiga 
analytiker som vet precis hur man ska köra tåget för att komma in på den nya marknaden. De behöver 

knappt några råd själva då de är så duktiga själva.” 

 

Medan mellanstora företag (MSF): 

 

” /.../ måste få en liten knuff eller hjälp in i marknaden och där har MSF ibland jobbat via 
generalagenter. De har teamat upp och blivit kompisar med inhemska företag i Japan och det har varit 

t.ex. företag inom samma bransch och ibland konkurrenter. För att dra nytta av expertisen som 
japanska företag självklart har om sin egen marknad och affärsnätverk, så är det många som har valt 

att använda joint venture, /.../ för i slutändan handlar det om att tjäna pengar.” 

 

Bland småföretag kan det uppstå missförstånd kring en japansk etablering då de:  

 

”/.../ inte vet hur de ska göra för att komma in på marknaden då de inte kan språket eller har hört 
rykten om att den japanska marknaden är jättekomplicerad.” 
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I sådana situationer har småföretag: 

 

” /.../ valt att gå via Business Sweden som agerar som en mellanhand. De har t.o.m. små inkubatorer på 
plats i Tokyo som småföretag kan hyra och operera från med en japansk e-mailadress och 

telefonnummer. De kan även få hjälp att bygga upp ett kontaktnät i Japan på plats via Business Sweden. 
Så, det finns lite olika sätt att ta sig in på den japanska marknaden, beroende på vilken storlek man har 

och vilka resurser man har självklart.” 

 

När det handlar om utmaningar nämner Nakamura från en svensk synvinkel att:  

 

” /.../ många tycker att det är ett väldigt annorlunda land med språk och kultur. /.../ skulle du fråga en 
svensk affärsman som har bott i Japan i 20 år så skulle du kanske få ett annat svar. Det är snarare att 

svenska företag är lite för naiva och tror att det kommer gå jättebra för dem och sen så blir det 
magplask. Det är nog det här som är lite olika.” 

 

Medan från en japansk synvinkel tar man: 

 

”/.../ kanske ett litet steg bakåt när man träffar på svenska entreprenörer som är lite för gung-ho9 och 
det är lite som svenska affärsmän som har varit i Japan i flera decennier säger. Har man varit i Japan 
ett tag så tycker man att de som har kommit är lite för naiva och tror lite för mycket om marknaden och 
kanske inte inser hur mycket jobb man måste lägga ner på långsiktig basis /.../ och du kanske får härda 
ut några år av förlust så att säga. Du kommer kanske inte göra någon vinst på fem år och då är nästa 
fråga har du pengar nog och en stadig kassa för att klara av fem år av förlust innan du lyckats få till 

den här kontakten. Så uthållighet är väldigt viktig på den japanska marknaden. /.../ det handlar mer om 
att i de små företagen har man sällan resurser medan stora företag kan ta 10 års förlust utan några 

problem.” 

 

Enligt Nakamura är den största marknadsbarriären:  

 

”/.../ distributionskanaler är den stora stötestenen för keiretsu-nätverk kan man gå runt via joint 
ventures och etablerade japanska handelshus. Annars är det ganska mycket av de strukturella hindren 

som fortfarande finns kvar.” 

 

                                                
9 Gung-ho:  
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“Tullar är en sorts handelshinder och sedan så har man hinder i form av lagar och standarder och man 
tvingar företag som kommer in att följa den japanska standarden och fylla ut massa formulär som går 
från golv till tak för att krångla till det för att man inte vill ha så mycket konkurrerande företag på den 

inhemska marknaden. Den typen av barriärer finns i Japan och där kan frihandelsavtal minska den 
mängden och gör det avsiktligt enklare för utländska företag att komma in på en marknad, t.ex. den 

japanska i det här fallet. Vi har inget EU/Japan-frihandelsavtal på plats, vilket gör att barriärerna finns 
kvar i form av lagar och regleringar, man får göra så och man får inte göra så finns mycket i det 

japanska affärslivet.” 

 

Nakamura berättar om sina upplevelser gällande kulturella skillnader: 

 

”/.../ I Japan är det jätteviktigt att allt ska vara ordentlig, inte förhäva sig, lite jantelag finns även i 
Japan, man ska inte liksom skryta om att man har en Maserati och är superrik, även om det finns dem 

där människorna utan man ska vara modest. /.../ Dessutom ska man göra det ordentligt, rätt för sig, där 
tror jag faktiskt att vi inte är så mycket annorlunda här än i Japan. Där tycker jag faktiskt att svenskar 

är rätt poppis som affärspartner i Japan för man vet att man kan lita på dem. Man jobbar ganska 
mycket med muntliga avtal i Japan fortfarande och där är det väl snarare att vi svenskar har blivit 

stringenta, vi vill oftast ha saker på papper och det ska vara överenskommelsen på papper och sådär, så 
jobbar man också i Japan. När det väl kommer till kritan, svensken lurar inte sina affärspartners och 

det ryktet finns ju i Japan och det är väl något som egentligen är likheter i affärskulturen. Sen finns det 
att man är väldigt mycket mer formalistiskt i Japan än vad man är i Sverige, det är inte ’tjena tjena 
Gustav’ till sin VD utan där är man nog lite mer lik den tyska hierarkin att man är väldigt noga med 

titlar och vart i hierarkin man befinner sig. ” 

 

När det gäller generella anpassningar till den japanska marknaden svarar Nakamura: 

 

”Både ja och nej. Man måste anpassa sig till lagar och de speciella knepigheterna som gäller för den 
japanska marknaden, inte mer annorlunda än utländska företag som kommer till Sverige som måste 

operera enligt svenska bolags lagar osv, den biten måste man självklart koppla. Sedan finns det också 
nästa bit som kanske är lite mer, vad är det egentligen man säljer? T.ex. Ikea, de säljer ju just på 

svenskheten, sin image, sin brand och där finns det inte plats för att anpassa sig till Japan. De säljer sin 
förbaskade korv på utgången och de säljer inte japanska riskakor för 5 kr, utan det är det svenska 

konceptet rakt igenom. Japanska konsumenter är väldigt trendkänsligt folk, det kan man säga om man 
ska generalisera sig lite och då ska man fråga sig är det här något som attraherar den japanska smaken 
eller tycker är coolt, häftigt eller fint och då ska man köra på det. Det handlar om vad man säljer mer 

än anpassning. Man behöver anpassa sig till hur man operera som företag i Japan, /…/ det är där man 
behöver anpassa sig.” 

 

Avslutningsvis framlägger Nakamura hans tips eller idéer gällande svenska företags val av 

etableringsstrategier i Japan: 
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”Det beror på företagets storlek. Storföretag tjänar på att köpa existerande japanska företag; 

acquisitions.” 

 

“/.../ Mellanstora företag kan kanske göra joint venture med japanska handelshus eller japanska 
konkurrenter inom samma bransch, och småföretag skulle kunna kanske försöka slå sig in sig på 

marknaden via partnerskap eller via Business Sweden. Det beror helt på vilka resurser du har så att 
säga som företag, så återigen beror det på storleken. Sedan går det i framtiden att växa sig stark i 

Japan så att man bryter sig loss från någon joint venture och köper upp japanska partners andel av 
företaget och gör det till ett helägt dotterbolag i Japan, sådant har ju hänt också men då har man fått 

fotfäste på den japanska marknaden så att man kan operera på egen hand, så att säga.” 

 

4.7.1 Analys av Nakamuras intervju 
Stora företag kan inträda marknaden snabbare och ta risker då de har större resurser och kan hantera 

längre perioder utan större vinster. Större företag med in-house kompetens har också förutsättningar. 

Beskrivningen liknas med Uppsalamodellens undantag och Hollensens interna faktorer företagets 

storlek och internationell erfarenhet.  

Nakamuras beskrivna utmaningar berör främst anpassning, detta är beroende av bransch och företagets 

storlek. Distributionskanaler, likt Hollensens beskrivning av externa faktorer, är ett av de största hindren 

enligt Nakamura. Dessa kan undanröjas genom tillämpning av joint-venture, som Chan och Chari 

(2009) beskriver. Ett annat alternativ är att ta hjälp av nätverk, så som Business Sweden på plats i Japan, 

enligt Nakamura.  

Vidare beskriver Nakamura den japanska kulturen som relativt lik den svenska och att svenskar är 

populära affärspartner i Japan. Båda kulturerna är ordentliga och trofasta, skillnader liknas vid 

Hofstedes dimensioner där Japan har en tydligare maktdistans och hierarki än den svenska. I affärslivet 

märks japanernas osäkerhetsundvikande av då de är ordentliga och formalistiska. Nakamuras 

beskrivning av den japanska kulturen och skillnader gentemot den svenska känns igen i Hofstedes 

dimensioner.  

Slutligen beskriver Nakamura den japanska marknaden som mindre komplicerad och svårförstådd än 

tidigare beskrivningar. Vid anpassning till marknaden upplevs inte skillnaderna som så avsevärda som 

vid första mötet. För internationella företag är produktdifferentiering av vikt, likt i Hollensens modell. 

Företagen måste hitta en nisch och hitta efterfrågesegmentet för produkterna. Behovet måste finnas 
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bland konsumenterna annars blir det “magplask” (Nakamura 2017). Även Yamawaki (2004) beskriver 

vikten av anpassning till barriärer som industrispecifika snarare än nationsspecifika. 
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5 Diskussion 
Seco Tools var det enda av de tillfrågade företagen som valde en greenfield-etablering på den japanska 

marknaden. Övriga fyra företag valde export eller agent som ingångsstrategi. Företag med stora resurser 

har möjligheten att starta upp ett dotterbolag direkt utan att först gå in med en strategi med lågt 

risktagande. Det stämmer överens med en av Uppsalamodellens undantag, även Hollensens teori om 

etableringsstrategier innehåller faktorn företagets storlek som en fördel för företaget vid 

internationalisering. Nakamuras beskrivning liknas med de båda teorierna.  

Uppsalamodellens etableringskedja kan endast appliceras helt på Atlas Copcos etablering. Övriga 

företag har antingen gått in på ett senare steg eller hoppat över steg i kedjan. Detta kan förklaras av 

Uppsalamodellens avvikelser där företagets storlek eller tidigare erfarenheter av internationalisering kan 

påverka valet av strategi. Dock är den ursprungliga Uppsalamodellen med dess etableringskedja daterad 

i den globaliserade världen vi lever i idag. Sena etableringar, som Vitrolifes år 2008 där företaget endast 

tillämpade det andra och fjärde steget i kedjan, kan förklaras av den stora mängden information om 

marknaden som idag finns att tillgå via internet och andra tekniska informationskanaler.  

De tidigare beskrivna etableringsbarriärerna speglades i respondenternas upplevelser. Nakamura nämner 

Japans säregna distributionskanaler som det största hindret för utländska företag vid penetrering av 

marknaden. Respondenterna som företrädde BioGaia, Seco Tools och Vitrolife nämnde alla svårigheter 

med att hitta distributörer eller återförsäljare. Detta tyder på att den japanska marknaden skiljer sig från 

den svenska marknaden gällande distributionskanaler och som företag bör man sätta sig in i detta innan 

man påbörjar en expansion.  

Flertalet av respondenterna nämner konkurrens inom deras olika fält som en av deras största utmaningar 

i dagsläget och även i framtiden. Den japanska regeringens arbete för ökade FDIs till landet indikerar att 

företagen har rätt i sina farhågor om ökad konkurrens men satsningen innebär också möjligheter för 

andra svenska företag som är intresserade av att ta sig in på den japanska marknaden.  

De kulturella skillnader som identifierats av de tillfrågade respondenterna liknar varandra, så även 

likheterna. Samtliga respondenter vittnar om vikten av relationer och vikten av nätverk. Detta indikerar 

att Uppsalamodellens vidareutveckling gällande nätverk skulle kunna användas vid analyser av inträde 

på den japanska marknaden.  

Skillnaderna mellan Sverige och Japan enligt respondenterna, stämmer överens med tidigare forskning 

med undantag för tullar och tariffer som inte nämns av någon av respondenterna. Detta skulle kunna 

bero på Japans öppenhet gentemot utländska företag under de senaste åren och att respondenterna därför 
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inte längre berörs av tidigare protektionism. Företagens industritillhörighet kan också påverka att de inte 

berörs av skyddslagar och liknande som kan ha påverkan på nationens säkerhet.  

Tidsaspekten vid en utlandsetablering är viktig att beakta vid val av etableringsstrategi. Respondenterna 

samt Richard Nakamura vittnar om att etableringsprocesser i Japan ofta tar längre tid än på andra 

marknader. Uthållighet och långsiktigt planerade vinster samt en initial första fas av förluster bör räknas 

in vid val av strategi.  

Valda teorier i studien har visat sig användbara vid analys av respondenternas svar. Det är dock inte 

möjligt, enligt Nakamura, att ha en allmän rekommendation av etableringsstrategi vid inträde i Japan. 

Uppsalamodellens etableringskedja (1977) är daterad och ytterst oflexibel om man inte tar hänsyn till 

tillagda undantag. 

Nätverksaspekten av teorin har varit användbar i studien då samtliga respondenter vittnat om vikten av 

nätverk och relationer i Japan. 
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6 Slutsats 
Syftet med studien var att visa på hur fem framgångsrika svenska företag har lyckats etablera sig på den 

japanska marknaden. Fokus har legat på företagens val av etableringsstrategi, vilka utmaningar de har 

stött på, hur de har upplevt eventuella skillnader mellan svensk och japansk affärskultur samt deras 

framtidsutsikter. Studiens resultat visar på att olika etableringsstrategier har varit framgångsrika vid en 

japansk etablering. Kunskap, erfarenheter och kulturell förståelse har en positiv påverkan vid ett 

japanskt inträde.  

 

6.1 Etableringsstrategier	
Studien visar att de studerade företagen inte valde samma etableringsstrategi vid inträdet i Japan. 

Strategierna skiljer sig mellan export, agent och greenfield.  

	
6.2 Utmaningar	
Kulturella skillnader mellan Japan och Sverige existerar men det finns också flertalet likheter, dock bör 

utländska företag ta i beaktning att affärer och förhandlingar ofta tar lång tid. Vidare bör svenska företag 

studera barriärer på marknaden och inom tilltänkt bransch innan de väljer strategi. Detta då etableringar 

på den japanska marknaden har visat sig ofta ta längre tid än planerat.  

 

6.3 Framtidsutsikter	
Svenska företag med incitament för att etablera sig i Japan behöver inte känna lika stor psykisk distans 

gentemot Japan som tidigare forskning har antytt. Att samarbeta med inhemska företag har, enligt 

studien, visat sig vara en framgångsrik strategi hos fyra av fem av de studerade företagen. Dessa visar på 

betydelsen av nätverk och relationer i Japan.  

Det går inte att dra några generella slutsatser kring resultaten av studien då urvalet inte är representativt 

för hela populationen. Dock visar studien hur företagen har gått tillväga vid sina etableringar och även 

hur dessa företag upplever sin närvaro på den japanska marknaden. Studiens resultat skulle kunna 

fungera som inspiration för svenska företag med ambitioner att försöka ta sig in på den japanska 

marknaden. År 2017 är Japan mer öppna för FDI än någonsin tidigare och svenska företag borde se över 

sina strategier för att kunna dra nytta av marknadens potential.  

Resultatet av studien visar att företag bör tillskaffa sig erfarenheter och kunskap om den japanska 

marknaden och dess konsumenter innan beslut om strategi tas. Studiens respondenter har inte vittnat om 

extrema kulturella skillnader mellan svenska och japanska företag. Dessa resultat pekar åt att svenska 
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företag kan se över framtida samarbeten med japanska företag med mindre avståndstagande, dock med 

kunskap om marknaden i bagaget.  
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7 Förslag på vidare forskning 
Ämnen som FDI, multinationella företag och etableringsstrategier, såväl som kulturella utmaningar, kan 

studeras ur flertalet olika vinklar och kontexter. Med grund i tillämpade teorier i den här studien skulle 

författarna rekommendera vidare studier av tillämpade etableringsstrategier av svenska multinationella 

företag i Japan och på andra nationsmarknader. Dessa studier skulle med fördel kunna vara i form av 

fallstudier och även studera en större mängd företag. Att specificera studier gällande industri eller 

bransch kan också vara av intresse för framtida studier då olika etableringsstrategier kan visa sig vara 

olika effektiva beroende på fält. 

Ytterligare förslag på vidare forskning gäller de, sedan tidigare, antagna stora kulturskillnader mellan 

japansk kultur och västerländsk kultur. Hofstedes teori om nationskulturer må vara ansedd och stor sedd 

till antalet respondenter men den är daterad till 1980-talet. Japansk affärskultur 2017, framförallt bland 

den yngre arbetsföra befolkningen, skulle med fördel kunna studeras för att om möjligt lättare kunna 

sammanfogas med svensk affärskultur för givande samarbeten.  

Då Japans regering 2017 aktivt arbetar för att internationella företag ska vilja investera i landets 

ekonomi och företagande kan vidare forskning i ämnet möjligen leda till investerings- och 

etableringsmöjligheter för svenska företag.  
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Bilagor  
Bilaga 1: Mall Frågeformulär (för deltagande företag) 
 

Kon’nichiwa! 

First and foremost, thank you very much for participating and helping us with our Bachelor Thesis! If 

you could answer these questions as thoroughly as possible, that would be greatly appreciated. If you are 

unable to answer a question, due to confidentiality, please state that as a reply.  

If we are allowed to state the company’s name in our thesis, please write yes or no below: 

……………… 

Organization 

•Could you please offer us some background information about BioGaia? 

•Could you describe how BioGaia operates in Japan?  

•What position do you have within the company? 

•Do you have any other experiences in international business other than your current employment? 

•The Japanese market 

•How would you describe the Japanese market? 

•Does Japanese business have any particular characteristics? 

•Do you consider Japan to be open towards international companies and co-operations? 

•Would you consider Japan to be attractive to foreign companies today? If so how, and why? 

Establishment process 

•Could do please describe how BioGaia’s entry was onto the Japanese market? 

•When did you start planning the expansion onto the Japanese market? 

•How long did the entire process take? 

•Were you able to follow the timetable you set up for the expansion or was the process shorter or longer 

than expected? 



   
 

76 
 

 

•What entry strategy did BioGaia implement when you entered the Japanese market? And why was this 

strategy chosen? (For example, Joint-venture, FDI, agent, licensing, distributor etc.)  

•Did this particular entry strategy differ from other strategies BioGaia has implemented on other 

markets? 

•Do you think the Japanese market is unique in any way? 

•Were you employed by BioGaia when the expansion onto the Japanese market occurred? If so, what 

was your role? And could you please describe how you experienced the establishment process? 

•Do you consider BioGaia’s chosen entry strategy to have been successful?  

•Did you experience any challenges or obstacles during the establishment process onto the 

•Japanese market? (For example, cultural, legal, governmental challenges.) 

•Did the staff of Biogaia, during the establishment process, have any specific knowledge of international 

market entry strategies and knowledge about the Japanese market? If so, how did this knowledge 

affect/help ease the establishment process?  

•Did BioGaia hire consultants with specific expertise for the Japanese expansion? 

•Were the staff during the establishment process of Swedish, Japanese or other decent? And were there 

any BioGaia staff present from the Headquarter during the establishment process? 

•How important is networking in Japan? 

•Do you consider that the need for networking in Japan to be different compared to other countries? 

•Do you think BioGaia’s local network affected the establishment process in a positive way? 

Culture 

•How would you describe the Japanese culture? 

•How would you describe the Japanese business culture? 

•What similarities do you experience between Japanese and Swedish culture? 

•What differences do you experience between Japanese and Swedish culture? 

•How do you experience the international communication within BioGaia? 

•Do you have a set corporate language? Or maybe several corporate languages?  
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•Does the Japanese branch differ from other branches in the company regarding communication and 

language? 

•How do you think you have had to adjust, in your corporate role, to an international business culture 

(Swedish and Japanese)? 

Challenges and Possibilities  

•What are the challenges you have experienced during the establishment process in Japan? 

•What are the major challenges within your business field today? 

•What possibilities do you see for BioGaia in Japan in the future? 

•What possibilities do you see for international companies in Japan in the future? 

•Do you have any tips for other international companies planning on entering the Japanese market? 
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Bilaga 2: Mall Intervju (Richard Nakamura) 
 

1. Vad har du för erfarenheter av den japanska marknaden? 

 

2. Hur skulle du beskriva utsikten för svenska företag på den japanska marknaden? 

 

3. Anser du den japanska marknaden vara attraktiv för svenska företag idag? 

 

4. Vad anser eller tror du är den mest praktiserade etaberingsstrategin hos svenska företag i Japan? 

 

5. Vad tror du är de svenska företagens största utmaningar i Japan? 

 

6. Vad har du för erfarenheter /kunskaper kring japanska marknadsbarriärer? Till exempel keiretsus 

och japanska distributionskanaler? 

 

7. Vad har du för erfarenheter av kulturkrockar gällande svenskar och japaner och mellan 

organisationer? 

 

8. Anser du att det krävs generellt en större anpassning för svenska företag vid expansion till 

Japan? 

 

9. Har du några tips eller idéer gällande svenska företags val av etableringsstrategier i Japan? 

 

 

  


