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Abstract 
 
Uppsatsens titel:  Utländska företags etableringar i Sverige 
 
Ämne/Kurs:  Företagsekonomi, Service Management, Kandidatuppsats 
 
Författare:  Jennifer Clancy 
  Annelie Olsson 
 
Handledare:  Göran Grape 
  Hans Zimmerlund 
 
Nyckelord:  Internationalisering, Företagsetablering 
 
Syfte: Att analysera och utvärdera fyra utländska företag med inriktning på 

deras etableringsprocess vid etablering i Sverige. 
 
Metod: Uppsatsen är en kvalitativ studie, baserad på intervjuer, av fyra 

utländska företag som etablerat sig i Sverige.  
 
Urval: De fyra företag som ingår i undersökningen är Clean Chemical 

Sweden, Kemwell AB, Komatsu SweLog och Züblin Scandinavia AB 
med motiveringen att de på olika sätt etablerades i Sverige mellan åren 
2001-2006 och arbetar huvudsakligen med business-to-business. 

 
Teoretiska perspektiv: De teoriområden som uppsatsen utgår från är etableringsteorier, 

internationaliseringsstrategier, management, consumer behaviour samt 
nationell- och företagskultur. 

 
Empiri: Uppsatsens empiri utgör en sammanställning av  intervjuer med en 

person med VD-ställning från vardera av de fyra utländska företagen. 
  
Slutsatser: C.B. Fleet har låginvolverande produkter och etablerade sig i Sverige 

via Produktlivscykeln. Kemwell India och Züblin har båda 
höginvolverande produkter och etablerade sig i Sverige via IP-
modellen. Dessa tre företag agerade alltså i enlighet med uppsatsens 
teoretiska syntes, vilket även resulterade i en lyckad etablering. 
Komatsu SweLog å andra sidan har höginvolverande produkter men 
etablerade sig i Sverige via Produktlivscykeln. De agerade alltså inte i 
enlighet med uppsatsens teoretiska syntes. Trots detta lyckades 
företaget uppnå en lyckad etablering sett utifrån omsättning och 
personalomsättning, men var även det företag som stötte på mest 
problem som följd av etableringen.   
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1. INTRODUKTIONSKAPITEL 

Introduktionskapitlet börjar med en bakgrund till uppsatsens ämne, utländska företags 

etableringar i Sverige, för att sedan avslutas med en redogörelse för uppsatsens problem, syfte, 

avgränsning och perspektiv. 

 
 

1.1 Bakgrund 

Globalisering är en världsomspännande process som lett till ökad gränsöverskridande integration. 

Denna process involverar såväl ekonomi och kultur som politik och sociala system och innebär 

ett samarbete över gränserna inom dessa områden. Den tekniska utvecklingen som skett under det 

senaste årtiondet, inom främst kommunikationsmedel, har resulterat i en ökad grad av 

globalisering. Uppkomsten av till exempel Internet har bland annat lett till att underlätta 

kommunikationen mellan världens alla länder avsevärt. I och med globaliseringen har många 

företag insett möjligheterna i att expandera på utländska marknader.1  

 

Globaliseringen har bidragit till att världen har blivit mindre vilket har lett till ökad möjlighet för 

företag att expandera på en internationell marknad. 

 

Den Europeiska Unionens utveckling har även den bidragit starkt till globaliseringen. Idag 

uppgår antalet medlemsländer till 27 stycken, inklusive Sverige. Några av grunderna för EU är 

dess tullunion och dess gemensamma inre marknad, vilket innebär en gemensam yttre tulltaxa 

samt att man tagit bort handelshindren mellan medlemsländerna. Syftet med detta är att främja 

handeln inom unionen genom att låta alla medlemsländer konkurrera på lika villkor. Detta har lett 

till större möjlighet för företag att förflytta sig och expandera inom unionen. Samtidigt finns ett 

stort intresse för företag utanför unionen att etablera sig inom EU:s gränser, vilket leder till att en 

del sådana företag etablerar sig i bland annat Sverige för att kunna ta del av den inre marknadens 

                                                 
1 Hollensen, 2007, sid 5 
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fördelar.2  

 

Den Europeiska Unionen leder till ett ökat intresse bland företag både inom och utanför EU att 

etablera sig i medlemsländer, däribland Sverige, för att kunna dra nytta av unionens 

handelsfördelar.  

 

När företag expanderar innebär det inte bara att företagen skapar sig en större marknad med 

möjlighet att göra större vinster, utan inträdet på främmande marknader ger även en chans till att 

upptäcka nya produkter, nya sätt att tillverka och tillgång den senaste tekniken3. Men att 

expandera och etablera sig på utländska marknader innebär inte bara möjligheter för företagen, 

det för även med sig svårigheter och risker. På en utländsk marknad finns bland annat skillnader i 

språk, kultur, valuta och statliga restriktioner och dessa är en del av de faktorer som företagen 

måste ta hänsyn till vid etableringen.  

 

Etablering på en utländsk marknad kan leda till ökade möjligheter för ett företag att utvecklas, 

men det gäller då för företaget att kunna anpassa sig efter den nya marknadens egenskaper. 

 

Sverige står sig idag relativt väl i den internationella konkurrensen när det gäller att locka till sig 

utländska investerare4. Men under 1970- och 1980-talen var bilden en annan. Under denna period 

kunde man se ett mönster där ett betydande antal svenska företag expanderade utomlands, medan 

motsvarande expansion av utländska företag i Sverige var mycket blygsam. Detta ledde till en oro 

över att detta skulle leda till förlorade jobb och pressade löner i Sverige.5 Men under 1990-talet 

började trenden vända.  Medierna uppmärksammade ett antal förvärv av svenska företag samt 

fusioner mellan utländska och svenska företag. Till exempel, Pharmacia fusionerades med 

Upjohn och övertogs sedan av Pfizer. Volvo Personvagnar köptes upp av Ford och Saabs 

personbilstillverkning av General Motors6. För 10 år sedan fanns ca 3 600 utlandsägda företag i 

Sverige7, idag är de ca 11 107 stycken8. Bara under år 2006 etablerade sig totalt 2 102 

                                                 
2 www.eu-upplysningen.se 
3 Hollensen, 2007, sid 5 
4 ISA: Sveriges investeringsklimat, 2007 
5 Ekholm, 2005, sid 103 
6 Ekholm, 2005, sid 103 
7 ISA: Kraftig ökning för utländska investeringar, 2007 
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utlandsägda företag i landet. Samtidigt försvann 1 430 utlandsägda företag, vilket bland annat 

omfattar företag som inte längre var verksamma på grund av exempelvis likvidation, konkurs, 

avregistrering, fusion eller att företagen blev svenskägda 20069. Statistiken visar på att USA samt 

Norden och Europa dominerar som ägare av utländska företag i Sverige, med Norge, Danmark 

och Storbritannien i topp, medan övriga utomeuropeiska länder är kraftigt underrepresenterade.10  

 

Antalet utlandsägda företag i Sverige har ökat markant över åren, samtidigt som ett relativt stort 

antal utländska företag har slutat driva sin verksamhet på den svenska marknaden.  

Utomeuropeiska företag är fortfarande underrepresenterade. 

 

Det japanska företaget Freesia Home köpte under år 2002 sågverken i Stensele och Sorsele samt 

hustillverkaren Hortlaxhus utanför Piteå i norra Sverige. Optimismen bland de anställda var stor i 

och med att övertagandet räddade företagen från konkurs. Freesia Home är ett jätteimperium med 

inriktning på främst datorkomponenter, sjukvårdsprodukter och fritidsbåtar som nu gav sig in i 

hustillverkningsbranschen i Sverige. Företaget hade stora planer för verksamheten och 

målsättningen var att expandera tillverkningen från ca 30 hus per år till att inom bara några år 

producera ca 500 per år. Affärsidén innebar att äga så stor del av produktionskedjan som möjligt. 

Virke skulle sågas upp i Stensele och Sorsele, för att sedan fraktas med långtradare till Piteå där 

Hortlaxhus skulle sätta ihop virket till monteringsfärdiga hus som sedan skulle levereras till 

Japan. Ägaren Beji Sasaki menade att de norrländska träföretagens konkurser berodde på att 

företagen inte tänkt i stor skala och därför inte vidgat sina marknader.11 

 

Men verksamheten kom inte att utvecklas som planerat och efter endast fem månader stoppades 

Hortlaxhus produktion. Även Sorselesågen lades ner. Fiaskot var ett faktum. Dock fasthöll 

företaget att man absolut inte gett upp verksamheten, utan att man bara befann sig i en viloperiod 

för att invänta rätt tillfälle att dra igång produktionen. Slutligen såldes dock företaget.12 

 

                                                                                                                                                              
8 ITPS: Utländska företag 2006, 2007, sid 5 
9 ITPS: Utländska företag 2006, 2007, sid 9 
10 ITPS: Utländska företag 2006, 2007, sid 12 
11 TT, 2002 
12 Piteåtidningen, 2006 
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Freesia Homes är ett exempel som visar på att utländska företag kan stöta på problem i och med 

etablering på den svenska marknaden. 

1.2 Problemdiskussion 

 Bakgrunden visar på att flera utländska företag, vid sin etablering i Sverige, haft svårigheter att 

anpassa sig efter de marknadsförhållandena som gäller på den svenska marknaden och att dessa 

svårigheter i vissa fall lett till en mindre lyckad etablering.   

1.3 Problemformulering  

Problemdiskussionen utmynnar i frågan: Vilka faktorer är viktiga för utländska företag att 

anpassa sig efter för att uppnå en lyckad etablering i Sverige? 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att analysera och utvärdera fyra utländska företag med inriktning på 

deras etableringsprocess vid etablering i Sverige. 

1.5 Perspektiv 

Uppsatsen har ett säljarperspektiv då vi utgår från företagens ståndpunkt. Uppsatsen har även ett 

nätverksperspektiv eftersom vi ämnar undersöka hur företag via nätverk agerar då de etablerar sig 

i Sverige. Vi har därför valt att inkludera företag som huvudsakligen arbetar inom business-to- 

business i vår undersökning.  

1.6 Avgränsning 

Undersökningen utförs på fyra företag som är inriktade på business-to-business verksamhet och 

som genomgick etablering i Sverige under perioden 2001-2006. I och med att uppsatsen har ett 

marknadsföringsperspektiv kommer vi inte diskutera faktorer såsom politiska system, vilka också 

kan ha påverkan på utländska företagsetableringar i Sverige. 
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2. METOD 
 

I metodkapitlet redogör författarna för val och motiveringar av metoder som använts i 

genomförandet av undersökningen.    

 

2.1 Angreppssätt och forskningsansats 

Uppsatsen utgår från en kvalitativ undersökning med en deduktiv forskningsansats. Vi väljer en 

kvalitativ ansats då undersökningen ämnar få fram djupare information om företagen, vilket kan 

vara svårt att få fram via en kvantitativ ansats. Undersökningen syftar till att genom intervjuer ta 

reda på hur fyra företag agerat vid sina etableringar, för att sedan analysera företagens 

etableringsprocesser utifrån uppsatsens börmodell, syntesen, som bygger på de teorier som vi 

redogjort för i teorikapitlet. Undersökningen syftar även till att utreda om respektive företag 

uppnått en lyckad etablering, vilket operationaliserats genom variablerna omsättning och 

personalomsättning. Vi anser att intervjuer är det bästa tillvägagångssättet för att få information 

om företagsetableringar som överensstämmer med uppsatsens fokus.   

2.2 Datainsamling 

Vi använder oss av främst böcker och vetenskapliga artiklar som kunskapskälla till bakgrunden 

och teorikapitlet, medan undersökningen utgår från en kvalitativ studie, bestående av 

djupintervjuer med en representant från vardera av de fyra företagen som ingår i studien. 

Intervjuerna baseras på förutbestämda frågor i generell form som kräver öppna svar. Dessa frågor 

avser behandla de variabler och faktorer som presenteras i teorikapitlet. Intervjufrågorna är i 

generell form för att inte styra intervjuobjektets svar. Frågorna kommer även att kompletteras 

med spontana följdfrågor i syfte att uppnå så uttömmande svar som möjligt om undersökningens 

tema. Tre av intervjuerna kommer att vara personliga, medan en kommer att ske över telefon på 

grund av den geografiska distansen.  

 

2.3 Dataanalys  

I denna uppsats kommer en kvalitativ ansats att används och de data som samlas in från 

intervjuerna och litteraturen kommer därmed att tolkas av uppsatsskribenterna.  
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Vid en kvalitativ ansats består data oftast av textutsnitt som belyser teoretiska variabler. Texten 

tolkas både vid insamlingen och vid sammanställningen. Vid en kvantitativ ansats däremot görs 

teoretiska variabler om till operationaliserade variabler som kan mätas med till exempel tal. 

Dataanalysen inom den kvantitativa ansatsen sker oftast efter datainsamlingen i form av 

räkneoperationer.13   

  

2.4 Urval  

Vi kommer att undersöka fyra företag, alla med olika nationella bakgrunder, som har etablerat sig 

i Sverige under perioden 2001- 2006. Med etablering avses det år då det utländska företaget tog 

sig in på den svenska marknaden, oavsett etableringsform. Anledningen till att vi valt detta 

tidsspann är att företagen ska vara relativt nyetablerade så att de är representativa för vad som 

gäller på marknaden idag. Då vi har ett nätverksperspektiv har vi valt företag som huvudsakligen 

jobbar inom business to business. Vi har valt ut företagen till vår undersökning genom ett 

bekvämlighetsurval. När vi valde företagen utgick vi från var de hade sina huvudkontor. Dessa 

fyra företag ingår i vår undersökning: 

 

1 Clean Chemical Sweden – ett tidigare svenskägt läkemedelsföretag som köpts upp av 

amerikanska koncernen C.B. Fleet.  

2 Kemwell AB – ett indiskt läkemedelsföretag som köpt en produktionsavdelning som 

tidigare tillhörde Pfizer. 

3 Komatsu SweLog – ett från början svenskt skogsmaskinsföretag som köpts upp av 

japanska Komatsu Forest. 

4 Züblin Scandinavia AB – ett nyetablerat byggföretag som tillhör det tyska byggföretaget 

Züblin, ingående i Strabag-koncernen.  

 

Då undersökningen kommer att bygga på intervjuer är vi måna om att dessa utförs med personer 

som har omfattande kunskap om sina respektive företags etablering.   

                                                 
13 Johannessen et al, 2003, sid 70 
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2.5 Validitet  

För att öka validiteten i uppsatsen, baseras den på en kombination av sekundärdata, såsom 

litteratur, och primärdata i form av intervjuer. Vid samtliga intervjutillfällen kommer 

ljudupptagning att ske för att reducera risken för registreringsfel vid datainsamlingen, vilket även 

det ska bidraga till en ökad validitet.   

2.6 Reliabilitet 

För att öka reliabiliteten strävade vi efter att i så hög utsträckning som möjligt göra personliga 

intervjuer då vi anser att engagemanget, och därmed även reliabiliteten, från intervjuobjektets 

sida är högre vid fysiska möten än till exempel vid en mailintervju.  
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3. TEORIKAPITEL 
 
I detta kapitel redogörs för de teoriområden och teorier som anses vara relevanta för uppsatsens 

undersökning. I slutet av kapitlet presenteras uppsatsens teoretiska syntes och referensram. 

 

3.1 Inledning 

Globaliseringen har gjort det möjligt för företagen att expandera och etablera sig på en 

internationell marknad. Europeiska Unionen, med dess handelsfördelar, har även den bidragit till 

att företag väljer att etablera sig på utländska marknader, däribland i Sverige, då företag utanför 

unionen vill etablera sig i medlemsländerna. Sverige lockar till sig relativt många utländska 

företag men trots detta har historien visat på att en del utländska företag har haft svårigheter att 

anpassa sig till den svenska marknaden. Utländska företag ställs emot en mängd 

etableringshinder vid inträde på den svenska marknaden, såsom skillnader i bland annat kultur, 

språk och valuta. 

 

Som utläses i problemformuleringen strävar uppsatsen efter att hitta de faktorer som är viktiga för 

en lyckad etablering. Om en etablering är lyckad eller inte kan mätas på en mängd olika sätt, 

författarna har valt att operationalisera lyckad etablering genom att mäta förändringar i företagens 

omsättning och personalomsättning efter etableringen i Sverige. Med lyckad etablering avses 

därmed företag som efter etableringen lyckats få en lönsam omsättning och låg 

personalomsättning. Genom att granska företagens omsättning får vi fram hur väl företagen 

finansiellt sett lyckats med sin verksamhet i Sverige. Variabeln motiveras med att en lönsam 

omsättning är en förutsättning för företagets överlevnad, oavsett marknad.  Företagens 

personalomsättning är en relevant variabel då personalens trivsel inom organisationen påverkas 

av hur väl företaget lyckats anpassa sig efter den nya marknaden. En låg personalomsättning 

indikerar att företaget lyckats väl i sin anpassning till den svenska marknadens egenskaper.   

 

Uppsatsen kommer att ha ett säljarperspektiv då vi utgår från företagens ståndpunkt. Då de 

företag vi valt att inkludera i vår undersökning jobbar med huvudsakligen business-to-business 

har vi även ett nätverksperspektiv och ett övergripande marknadsföringsperspektiv.  
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3.2 Teoretisk utgångspunkt 
 
Vid etablering på en utländsk marknad är det många faktorer som påverkar beslutsfattande om 

etableringsprocessen samt etableringens konsekvenser och effekter. Vilken etableringsform och 

etableringsstrategi företaget väljer beror bland annat på företagets situation i dagsläget. Är 

företaget redan ett internationellt företag som vill expandera eller är det första satsningen 

utomlands som ska göras? Även företagets organisatoriska struktur och verksamhet påverkar 

etableringsprocessen genom att processen måste anpassas till hur företaget arbetar. Den marknad 

som företaget ska etablera sig på har stor påverkan i och med att olika marknadsegenskaper 

förutsätter olika etableringsstrategier. Företaget kan inte heller glömma att det vid ingång på 

utländska marknader inte bara måste ta hänsyn till marknadens egenskaper utan måste även 

beakta eventuella kulturskillnader. Figur 3.1 redogör för de olika teoriområdena som utgör grund 

för uppsatsen. 

 

Figur 3.1 Teoriområden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- IP-Modellen                   - Målstyrning   - Normanns dominerande idéer 
- Nätverksmodellen                  - Processtyrning   -  Hofstedes dimensioner av 
- PLC         kulturrelaterade värderingar 
 - Marknadssökare     
  - Kundföljare         
 - Följa John   - Involvement Theory                   
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3.3 Teoriområde 1: Etableringsteorier 

I och med att uppsatsen behandlar företagsetableringar, är det naturligt att inkludera 

teoriområdet etableringsteorier. 

 
Teori 1: Uppsalaskolans internationaliseringsmodell 

Uppsala modellen är framtagen av svenska forskare på Uppsala universitet som har kartlagt hur 

företagen vid utlandsetablering väljer etableringsform och vilken marknad de ska etablera sig på. 

Modellen har fyra olika steg, vilka representerar olika sätt för inträde på en internationell 

marknad och ett högre steg innebär en högre grad av internationalisering och 

marknadsengagemang.  

 

Steg 1: Ingen regelbunden exportaktivitet, sporadisk export. 

Steg 2: Export via självständiga representanter. 

Steg 3: Etablering via utländskt dotterbolag för försäljning 

Steg 4: Utländska produktions- och tillverkningsenheter.     

  

Uppsalamodellen visar på att företag vid utlandsetablering börjar med att etablera sig på 

marknader med litet psykologiskt avstånd, för att sedan successivt etablera sig på marknader med 

större psykologiskt avstånd. Psykologiskt avstånd skapas av faktorer såsom skillnader i språk, 

kultur och politiska system och kan störa informationsflödet mellan företaget och marknaden. 

Eftersom risken för sådana störningar är högre på marknader med större psykologiskt avstånd 

leder det till att företag väljer att etablera sig på de marknader som är lättast för dem att förstå.14  

 

För att förklara de resultat som Uppsalaforskarna kom fram till i studien om etableringsbeslut, 

som beskrivits ovan, skapades Uppsalaskolans internationaliseringsprocessmodell, IP- modellen. 

Modellen utgår från att företag har en begränsad kunskap om sin omgivning, till exempel om 

resurser och de marknadsförutsättningar som råder. Dessa begränsade kunskaper påverkar 

företagens verksamhet och de strävar ständigt efter att utveckla dem. Enligt modellen är 

internationaliseringsprocessen ett samspel mellan kunskapsutveckling och marknadsengagemang. 

Modellen består av fyra grundbegrepp; två som rör förändringar i företagets internationalisering, 

                                                 
14Hollendsen, 2004, sid 47  
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engagemangsbeslut och löpande aktiviteter, och två som rör företagets tillstånd och hur 

internationaliserat företaget är, marknadsengagemang och marknadskunskap.15 

Engagemangsbeslut innebär att företaget genom sin erfarenhet kan lösa problem och hitta nya 

affärsmöjligheter. Affärsmöjligheter kan även föreslås av aktörer inom företagets nätverk16. 

Löpande aktiviteter, det vill säga de vardagliga kontakterna med övriga aktörer på marknaden, 

innebär att företaget skaffar sig erfarenhetsbaserad kunskap, vilket leder till att företaget lättare 

kan förstå och värdera sin omgivning. Att skaffa sig erfarenhetsbaserad kunskap är en 

tidskrävande process som endast kan uppnås genom långsiktigt samarbete. Företag som vill in på 

en marknad som de saknar erfarenhetsbaserad kunskap om kan kringgå detta genom att anställa 

en person som har erfarenhet från den aktuella marknaden.17 Marknadskunskap avser 

förhållanden på den särskilda marknaden vilket kan innebära kunskap om kunder, leverantörer, 

myndigheter och relationerna mellan dessa i ett visst land. Marknadsengagemang rör hur pass 

beroende företaget är av en viss utlandsmarknad i form av investerade resurser och intellektuellt 

kapital.18 Modellen vill visa att steg i företagets internationella utveckling kommer att påverkas 

av hur internationaliserat företaget är och att påverkan även gäller åt andra hållet då steg i den 

internationella utvecklingen påverkar hur internationaliserat företaget är.19  

 

       Tillståndsaspekter           Förändringsaspekter 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.2 Uppsalaskolans internationaliseringsprocessmodell. Källa: Johanson, Blomstermo, Pahlberg, 2006 

 

 

                                                 
15 Johanson et al, 1977, sid 26 
16 Ibid, sid 29 
17 Ibid, sid 28 
18 Ibid, sid 27 
19 Ibid, sid 30 
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Teori 2: Nätverksmodellen 

Ett sätt för företag att etablera sig på utländska marknader kan vara att göra det via nätverk. 

Nätverk går ut på att företag av olika anledningar väljer att samarbeta och skapa långsiktiga 

relationer med andra företag. En grundläggande antagande i nätverksmodellen är att de enskilda 

företagen är beroende av resurser som kontrolleras av andra företag. Genom sitt deltagande och 

sin position i nätverket får företagen tillgång till de externa resurserna. På detta sätt ingår företag i 

en större grupp på den nya marknaden istället för att som enskilt företag etablera sig.20  

 

Under etableringsprocessen gäller det för företaget att inte bara skapa relationer med andra 

företag inom det nya nätverket utan också institutioner och andra inflytelserika individer på den 

nya marknaden. När företaget lyckats bygga upp så pass många relationer att deras position i 

nätverket anses vara säkrad, förutsatt att de fortsätter att vårda relationerna, är 

etableringsprocessen över.21  

 

Alla aktörerna inom ett nätverk har positioner. Dessa olika positioner beror på vilken funktion 

företaget har i nätverket och påverkas också av företagets uppsättning av utbytesrelationer och 

dess relativa betydelse för nätverket som helhet.22 Då företag vill etablera sig på en utländsk 

marknad finns det en rad olika former under vilken etableringen kan ske. Valet av 

etableringsform har stor påverkan på de beslut företagen tar i samband med uppbyggnaden av en 

position i det nya nätverket.23 De kan välja att börja försiktigt med en agent för att sedan stegvis 

öka sitt engagemang på den nya marknaden och starta ett eget dotterbolag. En annan form är att 

köpa ett redan etablerat företag som finns på marknaden de vill ta sig in på. I och med att det 

uppköpta företaget redan är etablerat på marknaden finns det troligtvis redan relationer mellan 

företaget och övriga aktörer inom nätverket, vilka det köpande företaget kan ta över. Ett annat 

alternativ är att gå in i ett joint venture med ett befintligt företag på den utländska marknaden. På 

så vis slår företagen ihop sina kunskaper och resurser och hjälper varandra att lyckas på 

marknaden.24  

                                                 
20 Hollendsen, 20, sid 60 
21 Hammarkvist et al, 1993, sid 48 
22 Zimmerlund et al, 1993, sid 45 
23 Hammarkvist et al, 1993, sid 58 
24 Ibid, sid 56 
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Teori 3: Etablering enligt Produktlivscykeln25  

Fyra steg i etableringsprocessen enligt produktlivscykeln: 

1. Utveckla nya produkter. För att kunna utveckla nya produkter krävs intensiv 

tvåvägskommunikation mellan tillverkare och användare och en förutsättning för denna 

kommunikation är att de båda parterna måste vara lokaliserade nära varandra. Därför utvecklas 

nya produkter och processer i de länder där nya behov uppstår – länder som kännetecknas av 

höga inkomstnivåer och arbetskraftskostnader. Allteftersom konsumtionen och produktionen av 

produkten tilltar, kan man övergå till marknadsföring genom envägskommunikation. 

 

2. Export av produkten. Tack vare den konkurrenskraft som uppnås med stordriftsfördelar kan 

företaget ta steget att börja exportera produkten till länder med lägre inkomst- och 

utvecklingsnivå när hemmamarknaden väl är mättad.  

 

3. Utlandsinvestering. När marknaden för produkten tilltagit i exportlandet, blir det ett naturligt 

steg att börja tillverka där.  

 

4. Flytt av hela tillverkningen till utlandet. När de nya marknaderna vuxit sig relativt stora kan 

företaget börja producera i större skala. Tillverkningen på den nya marknaden blir 

konkurrenskraftig i förhållande till hemmamarknadens och därför flyttar hela produktionen till 

den nya marknaden. 

 

Produktlivscykeln har grundats utifrån amerikanska företags förutsättningar med deras jättestora 

hemmamarknad, som möjliggjorde internationell konkurrenskraft innan etablering utomlands. 

Därför kan den vara svår att applicera på företag med liten hemmamarknad. 

 

Teoriernas relevans för uppsatsen 

IP-modellen anses vara högst relevant då den förklarar hur marknadskunskap och 

marknadsengagemang påverkar ett företags etableringsprocess. Den del av teorin som behandlar 

psykologiskt avstånd är även den relevant då även detta är en aspekt som företaget måste ta 

hänsyn till.  

                                                 
25 Vernon, 1966, sid 190-207 
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Uppsatsen har ett nätverksperspektiv och ämnar undersöka hur företag som huvudsakligen arbetat 

med business-to-business har agerat vid sin etablering i Sverige. Därför är nätverksmodellen, som 

bygger på etablering via nätverk, relevant för uppsatsen.  

 

Internationalisering enligt produktlivscykeln är även den relevant för uppsatsen då den speglar en 

relativ motsatt syn på internationaliseringen än vad IP-modellen gör. 

 

Viktiga faktorer för dessa teorier är etableringsform, nätverk och kulturanpassning.  

3.4 Teoriområde 2: Internationaliseringsstrategier 

Då uppsatsen behandlar utländska företag som etablerar sig i Sverige utgör strategier om 

internationalisering en avgörande del. 

 

Strategi 1: Marknadssökare26  

Denna strategi innebär att företag som saknar tidigare internationell erfarenhet väljer att etablera 

sig på marknader som de saknar kunskap om. Nätverk utgör en viktig del av denna strategi då det 

i princip innebär att utländska företag söker efter samarbete i nätverk, som de varken har 

koppling till eller kunskap om. Detta gör att den är väldigt riskfull och för att reducera risken 

väljer en del företag att göra omfattande undersökningar innan inträdet. Det har dock visat sig att 

det är svårt att på detta sätt få fram information som verkligen hjälper företaget med 

etableringsprocessen. 

 

I de flesta fall påbörjas internationaliseringsprocessen enligt denna strategi av företagsledningen 

med deras bedömning av det egna företagets kapacitet, uthållighet och kunskap som grund. 

Etablering enligt strategin Marknadssökare blir oftast en lång process.  Är det så att 

företagsledningen inte tolkar signalerna från det nya nätverket rätt och gör dåliga investeringar 

kan det även bli en väldigt kostsam process.  

 

Strategi 2: Kundföljare27  

För ett företag som ingår i ett nätverk med internationella företag kan en utlandsetablering ske via 

                                                 
26 Johanson et al. 2002 sid 97  
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partners som sedan tidigare har en internationell marknad och erbjuder företaget en möjlighet till 

utlandsetablering. Det kan även ställas som ett krav från en kund att företaget måste kunna 

leverera produkter utomlands. Genom att företaget via sitt nuvarande nätverk redan har starka 

kontakter på den utländska marknaden har de möjlighet att få värdefull information om både det 

nya nätverket och den nya marknadens egenskaper. Därmed slipper företaget gå igenom den 

tidskrävande och oftast kostsamma processen att på egen hand skaffa sig erfarenhetsbaserad 

kunskap.  

 

Strategi 3: Följa John28 

Följa John innebär, vilket kan utläsas av namnet, att företag härmar varandra. Denna strategi 

används mest av stora företag som befinner sig i en oligopol situation på sin hemmamarknad. Då 

de sedan tidigare innehar starka positioner i internationella nätverk och därmed goda 

internationaliseringskunskaper kommer de sannolikt följa efter om en konkurrent väljer att 

etablera sig i ett nytt land. Utlandsetablering innebär för dessa företag möjligheten att uppnå 

skalfördelar inom sin produktion vilket i sin tur innebär minskade kostnader.  

 

Relevans för uppsatsen 

När ett företag väljer att gå in på nya, utländska marknader har de tre olika strategival som de kan 

gå efter. Vilken av dessa tre strategier ett företag bör välja beror på egenskaperna hos den bransch 

företaget befinner sig i, den utländska marknadens egenskaper och företagets organisatoriska 

struktur. Detta gör dessa strategier högst relevanta för uppsatsen. 

 

En viktig faktor för dessa teorier är internationaliseringsstrategi.  

 

3.5 Teoriområde 3: Management 

Då organisationsstrukturen påverkar beslut angående etableringsprocessen är det viktigt att 

redogöra för teorier som behandlar företagets struktur.   

 

                                                                                                                                                              
27 Johanson et al. 2002 sid 98 
28 Johanson et al. 2002 sid 100 
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Teori 1: Målstyrning29 

Målstyrning innebär att beslutsfattaren inledningsvis formulerar de mål denne vill uppnå. Dessa 

mål bryts sedan ner i delmål och bildar en mål-medel-hierarki. Därefter undersöks i vilken grad 

de olika alternativen uppnår målen. Processen avslutas med att beslutaren väljer det alternativ 

som denne anser tillfredsställa de uppsatta målen på bästa sätt. De uppsatta målen ska vara 

gemensamma för hela företaget och något som alla strävar mot. Om de framtagna alternativen 

inte anses vara tillräckliga, börjar processen om igen. Målstyrningen är lämplig att använda i 

situationer då företagets planering sker i en miljö som är relativt välkänd och strukturerad. 

Målstyrning är vanligt förekommande i hierarkiska organisationer där huvudsakligen ledningen 

fattar beslut och sedan delegerar verkställandet nedåt i företaget.  

 

Teori 2: Processtyrning30 

Processtyrning går ut på att, utifrån de insikter man har idag, formulera en vision av ett framtida 

tillstånd. För att möjliggöra visionen formuleras ett första steg inom beslutsprocessen. Varje 

utfört steg i processen och de erfarenheter det fört med sig bör utvärderas och analyseras. Med 

utgångspunkt från den nya kunskap som utvärderingen resulterat i kan visionen förändras och nya 

processteg kan utvecklas. Processtyrning är lämplig att använda då den miljö företagets planering 

sker i är delvis okänd och flexibilitet och nyskapande är viktiga förutsättningar. Processtyrning är 

vanligt förekommande i platta organisationer där man arbetar både vertikalt och horisontellt 

mellan de olika nivåerna av företaget. 

 

Teoriernas relevans för uppsatsen 

En viktig del i uppsatsens undersökning består i att undersöka hur företagens 

beslutsfattandeprocess har påverkat etableringsprocessen, men även hur företagens 

beslutsfattandeprocess har påverkats av etableringsprocessens utformning. Därför anses både 

teorin om målstyrning och processtyrning vara viktiga för uppsatsen.  

 

En viktig faktor för dessa teorier är beslutsfattande. 

                                                                                                                                                              
 
29 Normann, 1975, sid 65-67 
30 Ibid, sid 65-67 
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3.6 Teoriområde 4: Consumer behaviour 

Vid etablering i ett annat land påverkas företaget av marknadens egenskaper, såsom relationen 

till kunderna, och måste därmed anpassa sig efter dessa. Dock poängteras att uppsatsen har ett 

säljarperspektiv och inte ett kundperspektiv. 

 

Teori 1: Involvement Theory  

Involvement Theory handlar om kundens grad av involvering inför köp. Hög involvering 

kännetecknas av att kunden känner att köpet är av hög personlig relevans och att den upplevda 

risken är stor. Risken kan vara av varierande slag som till exempel finansiell men även social 

eller funktionell. På grund av den höga risken och höga personliga relevansen lägger kunden ner 

tid på att söka information och läsa på om den tilltänkta produkten, i syfte att minska den 

upplevda risken så mycket som möjligt. Exempel på höginvolverande produkter i business-to-

business verksamhet är produktionsutrustning och datasystem. 

 

Låg involvering kännetecknas av att kunden, i kontrast till hög involvering, känner att den 

upplevda risken är låg. Låginvolveringsprodukter kräver oftast ingen informationssökning eller 

tidigare erfarenhet av produkten, utan inköp sker på ett mer impulsartat sätt. Exempel på 

låginvolveringsprodukter är kontorsmateriel, möbler och fastighetsservice.31  

 

Teorins relevans för uppsatsen 

Involvering har stor påverkan på hur företag strukturerar sin verksamhet då låg- och 

höginvolverande produkter kräver olika strategier. Därav har det även påverkan på 

beslutsfattande kring etableringsprocessen.   

 

En viktig faktor för denna teori är involvering. 

3.7 Teoriområde 5: Nationell kultur och företagskultur 

Detta teoriområde syftar att ytterligare förklara fenomenet psykologiskt avstånd, som tidigare 

nämnts i Uppsalamodellen i teoriområde 1. 
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Teori 1: Normanns dominerande idéer32  

Företagets idésystem består av en uppsättning av olika värderingar, normer, trossatser, begrepp 

och antaganden, som tillsammans utgör en viktig del av företagets verksamhet. Idésystemet berör 

bland annat uppfattningar om företagets roll, hur företaget ska styras och hur den organisatoriska 

strukturen ska vara utformad. De flesta företag karakteriseras dock av en kontinuerlig kamp om 

vilka idéer som ska accepteras och därmed verka vägledande för företagets uppbyggnad. 

Vinnarna av kampen är vad Normann benämner de dominerande idéerna. De personer i företaget 

som har tillräcklig makt för att kunna påverka de dominerande idéerna kallas för signifikanta 

aktörer. I de flesta fall är det endast ett fåtal personer inom företaget som besitter sådan makt att 

de räknas till denna grupp. Andra saker som påverkar de dominerande idéerna är traditioner och 

etablerade föreställningar i företaget, vilka grundas på företagets historia. 

 

 Företagets 
 Dominerande 
 Idéer 
 
 
Värderingar och  Traditioner och etablerade 
Normer hos signifikanta  föreställningar i företaget 
aktörer  

  

Figur 3.3. Figuren illustrerar de dominerande idéerna i organisationen och dess förhållande till traditioner och de 
signifikanta aktörerna. Källa: Normann, 1975 

 

Teori 2: Hofstedes fyra dimensioner av kulturrelaterade värderingar 
 
Geert Hofstedes forskning om skillnader och likheter i värderingar i olika nationella kulturer 

omfattade totalt 50 länder. Han undersökte fyra dimensioner av värderingar:   

1. Maktdistans berör de anställdas relation till chefen och vilken respekt man har för personer 

med maktposition i företaget, till exempel om det är vanligt att de anställda är rädda för att 

uttrycka att man inte instämmer med chefens åsikter och beslutstagande.33  

2. Osäkerhetsundvikande går in på de anställdas behov av fasta ruiner i sitt arbete och deras 

                                                                                                                                                              
31 Fill, 2002, sid 99 
32 Normann 1975, sid 30-31 
33 Hoecklin, 1996, sid 28 
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tolerans vid otydlighet gällande rutiner.34  

3. Individualism (kontra kollektivism) handlar om vilken relation den anställde har till sitt 

företag – om man värnar om sig själv som individ i första hand eller om tillhörighet till sitt 

företag är första prioritet.35 

4. Maskulinitet (kontra femininitet) behandlar de anställdas värderingar rörande jobbrelaterade 

mål, såsom till exempel löne- och utvecklingsmässiga, vilket ställs emot prioritering av 

personliga mål som bland annat innefattar att komma överens med sina medarbetare. Maskulina 

länder har högre grad av könsroller med typiska kvinnliga och manliga arbetsuppgifter.36 

 
 

Land Maktdistans Osäkerhets-
undvikande 

Individualism Maskulinitet 

Sverige 31 29 71 5 

Tyskland 35 65 67 66 

USA 40 46 91 62 

Indien 77 40 48 56 

Japan 54 92 46 95 

 
 
Figur 3.4 Sammanställning av graden av maktdistans, osäkerhetsundvikande, individualism och maskulinitet i 
Sverige, Tyskland, USA, Indien och Japan, grundat på Geert Hofstedes jämförelse mellan värderingar i 50 olika 
länder.  Källa: Hoecklin, 1996 

 
Tabellen visar på att svensk kultur skiljer sig relativt markant i förhållande till de fyra andra 

ländernas kulturer inom dessa fyra kategorier. Skillnaderna syns tydligast i förhållandet mellan 

Japan och Sverige, som har relativt stora intervall mellan varandra i samtliga kategorier. För 

övrigt har Sverige den lägsta graderingen gällande maktdistans, osäkerhetsundvikande och 

maskulinitet, men har den högsta graderingen av individualism.  

 

Teoriernas relevans för uppsatsen  

De två teorierna utmynnar i en förståelse för hur nationella och individuella värderingar kan 

påverka företagskulturer och organisatorisk uppbyggnad och att företag måste ta hänsyn till detta 

                                                 
34 Hoecklin, 1996, sid 31 
35 Ibid, sid 35 
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vid etablering i annat land. 

 

Viktiga faktorer för dessa teorier är kulturanpassning. 

3.8 Teoretisk syntes 
 
Figur 3.5a inkluderar faktorer som tidigare nämnts i teorierna vilka bedöms vara relevanta för 

undersökningen, i och med deras påverkan på beslutsfattandet kring etableringsprocessen. Den 

inkluderar även andra fenomen i syfte att tydliggöra förhållandet faktorerna emellan. Denna figur 

används som underlag för de intervjuer som utgör grunden för undersökningen och analysen.  

Den teoretiska syntesen, illustrerad i Figur 3.5b, är skapad utifrån uppsatsens frågeställning om 

vilka faktorer som är viktiga för utländska företag för att anpassa sig till för att uppnå en lyckad 

etablering i Sverige.    

 

Företag som befinner sig på marknader som karaktäriseras av höginvolverande produkter och 

saknar internationaliseringskunskap (Marknadssökare), bör etablera sig via nätverk enligt IP-

modellen. Även företag som befinner i en liknande situation, det vill säga att de saknar 

internationaliseringskunskap, men befinner sig i ett nätverk med internationella 

samarbetspartners (Kundföljare), bör ta hjälp av sitt nätverk vid internationalisering enligt IP-

modellen.  

 

Företag som befinner sig på marknader som karaktäriseras av låginvolverande produkter samt har 

en dominerande ställning på sin hemmamarknad bör etablera sig enligt Produktlivscykeln. Dessa 

företag kan därmed etablera sig enligt internationaliseringsstrategin Följa John. Företaget har 

möjlighet att gå tillväga på detta sätt i och med att de redan har en mycket stark position i ett 

internationellt nätverk och besitter omfattande internationaliseringskunskap. I och med att 

produkten är låginvolverande krävs inte ett omfattande marknadsengagemang, utan man lägger 

fokus på produkten och dess försäljning. 

                                                                                                                                                              
36 Ibid, sid 37 
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 Figur 3.5a Sammanfattning av teorier: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.5b Teoretisk syntes 

 
Etablerings-      Strategier                Marknadens egenskaper 
form 
 
            Marknadssökare    
            Kundföljare     Anpassad marknad       
      

 
            Följa John    Generell marknad 
 
 
 
 

 

   Lyckad etablering 
 

 
Organisationsstruktur 

Nätverk Psykologiskt Avstånd 

Geografiskt avstånd 

Beslut om 
etableringsprocess 
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Nationell Kultur Involvering 
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PLC 
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För att operationalisera den teoretiska syntesen kommer vi att använda diagrammet som visas i 

Figur 3.6. Den är uppbyggd på så sätt att IP-modellen och Produktlivscykeln är ställda som 

motpoler i förhållande till hög- och låginvolvering. Syntesen utgår från antagandet att företag 

med höginvolverande produkter bör etablera sig i enlighet med IP-modellen. Företag med 

låginvolverande produkter bör etablera sig enligt Produktlivscykeln. 

 

 
 

           IP-modellen 
 
 
                 FÖRENLIGT ICKE FÖRENLIGT 
                                      med syntesen med syntesen 

 
Hög involvering    Låg involvering 
         ICKE FÖRENLIGT    FÖRENLIGT 
                              med syntesen  med syntesen 

       
 
        Produktlivscykeln 
 

 
Figur 3.6 Operationalisering av den teoretiska syntesen. 
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3.9 Teoretisk referensram 
 
Undersökningen ska ta reda på hur de fyra företagen agerat vid sina etableringar. För att mäta om 

respektive företag uppnått en lyckad etablering används variablerna omsättning och 

personalomsättning. En lönsam omsättning antas indikera att företaget får in tillräckliga 

ekonomiska medel för att överleva på marknaden. En låg personalomsättning visar på att 

personalen trivs att arbeta på företaget och därför inte söker tjänst på annat företag. För att 

undersöka hur företagen gått tillväga för att uppnå en lyckad etablering kommer följande faktorer 

och variabler att användas:  

 

Beslutsfattande vid etableringsprocessen 
 
Faktor  Variabler                    
 
Etableringsform För att få reda på genom vilken etableringsform respektive företag 

etablerat sig i Sverige, används variabeln nätverk. Om företaget 
etablerat sig genom samarbete i nätverk antas det ha etablerat sig enligt 
IP-modellen. Om företaget inte har etablerat sig via nätverk antas det 
ha genomfört etableringen enligt Produktlivscykeln.   

 
Internationaliserings-  För att kunna avgöra om respektive företag tillhör etableringsstrategin 
strategi  Marknadssökare, Kundföljare eller Följa John måste man ta hänsyn 
 till företagets situation innan etableringen avseende bland annat om 

företaget redan är internationellt, om det ingår i ett nätverk och hur 
stor marknad företaget har.  Marknadssökare är ett icke internationellt 
företag som saknar tillhörighet i nätverk, Kundföljare ingår i ett 
internationellt nätverk och Följa John är företag med stor 
hemmamarknad som ingår i ett internationellt nätverk.   

 
Beslutsfattande Genom variabeln nyckeltal undersöks om respektive företag är mål- 

eller processtyrt. Om företaget arbetar mot uppsatta nyckeltal antas 
företaget vara målstyrt, men man måste även ta hänsyn till om det är 
företaget i Sverige som tar fram nyckeltalen eller dess moderbolag i 
utlandet. Genom att undersöka variablerna hur och var i 
organisationen besluten tas kan man dra slutsatser om hur 
centraliserad eller decentraliserad företagsstrukturen i varje företag ser 
ut. Om moderbolaget har stort inflytande över verksamheten och/eller 
om det inte finns så stort utrymme för de anställda att på egen hand 
fatta beslut antas företaget vara centraliserat. Om moderbolaget 
däremot inte har så stor delaktighet i verksamheten i Sverige och/eller  
om de anställda får utrymme att fatta beslut på egen hand anses 
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företaget vara decentraliserat.                                                                                 
 
Marknadens kännetecken 
 
Faktor Variabler 
 
Involvering För att undersöka om respektive företags produkter är hög- eller 

låginvolverande undersöks företagets relation till sina kunder genom 
variablerna kundens involvering i försäljningsprocessen och 
priskänslighet. Om kunden har stor inverkan i verksamheten och/eller 
inte anses vara priskänslig kan slutsatsen dras att kunden är 
höginvolverad. Om kunden inte har stor inverkan i verksamheten samt 
är priskänslig anses denna vara låginvolverad. 

 
Kulturanpassning För att undersöka om respektive företag har lyckats anpassa sig efter 

eventuella kulturskillnader mellan den svenska kulturen och 
moderbolagets kultur används variablerna hög/låg personalomsättning,  
samt undersöks om företaget upplevt skillnader mellan den svenska 
och den utländska företagskulturen och hur man har anpassat sig efter 
dessa. Om företagets personalomsättning är hög antas det att det 
utländska företaget inte har lyckats anpassa sig efter den svenska 
företagskulturen vilket leder till att personalen inte trivs och då söker 
sig till andra företag. 
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4. EMPIRI 

 

Enligt uppsatsens syfte att analysera och utvärdera fyra företag med inriktning på deras 

etableringsprocess vid etableringen i Sverige redovisas i detta kapitel en sammanställning av 

intervjuerna. 

 

4.2 Sammanställning av intervjuerna 

4.2.1 Clean Chemical Sweden, CCS 

Intervju med Jonas Nilsson, VD  

 

Information om företaget 

Clean Chemical Sweden, CCS, grundades i Sverige 1980 men blev år 2005 uppköpta av den 

amerikanska koncernen C.B. Fleet. C.B. Fleet som grundades redan 1869 och inriktade sig tidigt 

på främst laxermedel. Idag finns företaget i över 100 olika länder och producerar över 100 olika 

produkter som innefattar bland annat laxermedel, hudvårds-, intimhygiens- och 

kosmetikaprodukter.37   

 

CCS är inriktade på produktion av icke receptbelagda läkemedel och egenvårdsprodukter. Med 

egenvårdsprodukter avses fria handelsvaror som inte är registrerade som läkemedel. Företaget har 

nischat sig till produkter som de stora bolagen inte finner tillräckligt intressanta då dessa 

produkter befinner sig på en marknad som inte generar lika stora intäkter som vissa andra 

produktkategorier. Detta medför att CCS verkar på en marknad som inte karaktäriseras av stark 

konkurrens. De arbetar uteslutande endast med business-to-business verksamhet och dess största 

kund är i nuläget Apoteket, följt av Axfood och ICA.38 

 

Etableringen i Sverige 

C.B. Fleet hade ingen geografisk närvaro i Norden och började därför en process med att ta fram 

potentiella förvärvsföretag i hela detta område. I slutet av processen kom man fram till att CCS 

                                                 
37 www.cbfleet.com/ 
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var den bästa kandidaten, då CCS profil stämde väl överrens med den kravprofil som C.B. Fleet 

hade skapat. Tanken var att använda CCS som plattform för att kunna erövra den nordiska 

marknaden.  Företaget valde att köpa ett redan etablerat företag för att de ansåg det vara en 

smidigare och snabbare process än att starta något eget från grunden. På detta sätt kunde de 

utnyttja den kunskap och erfarenhet om den svenska marknaden som CCS redan hade. 

 

CCS VD Jonas Nilsson har arbetat inom företaget i ca 10 år. Han menar att förvärvet inte har lett 

till några större förändringar. Dock känner man tydligt av skillnader mellan den amerikanska 

managementstrategin och den svenska. De amerikanska ägarna har ett stort kontrollbehov och 

rapporteringen har ökat väsentligt sedan uppköpet vilket har lett till ett ökat budgetarbete. 

Dessutom, menar Nilsson, skapar skillnader i språket en sorts barriär då CCS personal inte 

känner att de kan uttrycka sig så bra på engelska. Detta skapar en del brister i kommunikationen 

mellan ägarna och CCS. Dock har förvärvet inte lett till några större förändringar gällande den 

dagliga verksamheten och därmed inte för majoriteten av personalen på CCS. Detta anses vara 

en följd av att relationen med ägarna sköts på de högre nivåerna i företaget. En fördel med 

förvärvet är att CCS nu får tillgång till mer resurser och att ekonomin inte är lika stram, vilket är 

en följd av att de nu tillhör en större koncern. 

 

Enligt Nilsson har CCS sedan etableringen i Sverige uppnått en lönsam omsättning. 

 

Beslutsfattande  

Nilsson är VD på företaget och har vetorätt men enligt honom är ledningsgruppen, som består av 

6 personer med olika ansvarsområden, det viktigaste beslutsforumet CCS har. Vid beslutsfattande 

måste de dock hålla sig inom budgeten och de uppsatta nyckeltalen. Om det gäller beslut som går 

utanför budgeten eller att nya avtal ska tecknas som inte är förankrade sedan tidigare måste 

ägarna i USA kontaktas. Nilsson märker att de amerikanska ägarna har ett stort kontrollbehov 

och vill ha detaljinformation från CCS. Det har gjort att rapporteringen har ökat väsentligt sedan 

uppköpet och att budgetarbetet har blivit mer omfattande. Nilsson anser dock att USA relativt fort 

ger respons när han vänder sig till dem med frågor om beslut, vilket gör beslutsprocessen relativt 

kort trots C.B. Fleets stora kontrollbehov. 

                                                                                                                                                              
38www.ccs-se.com/  
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Relation till ägarna 

Nilsson anser att CCS lever sitt eget liv här i Sverige och endast är kopplade till C.B. Fleet i USA 

genom rapportering och budget. En anledning till att CCS kan leva sitt eget liv här i Sverige är att 

C.B. Fleet uppdaterade alla attestregler för CCS i samband med uppköpet.  Attestreglerna innebär 

att större beslut, gällande till exempel budget, nyckeltal och avtal, tas högt upp inom CCS 

organisation tillsammans med C.B. Fleet. Andra stora beslut som rör verksamheten i Sverige och 

som har långsiktig inverkan på verksamheten tas av VD och ledningsgrupp. Mindre mer 

kortsiktiga beslut som gäller den dagliga verksamheten, som kanske bara rör en specifik 

avdelning, tas av enskilda avdelningschefer.  

 

Prissättning 

Jonas Nilsson anser inte att CCS konkurrerar med priset och därmed strävar de inte efter att ha 

det lägsta priset. De vill heller inte vara ett dyrt exklusivt alternativ utan positionerar sig 

någonstans mittemellan. De strävar efter att erbjuda kvalitetsprodukter till ett bra pris. De satsar 

mycket på långsiktiga relationer med kunderna och känner inte att kunderna är speciellt 

priskänsliga. De har ju även valt att gå in på marknader som kännetecknas av liten konkurrens 

vilket gör att de har lättare att hålla kvar kunderna. Nilsson menar att CCS kunder är lojala. 

 

Personal 

Enligt Nilsson har uppköpet av CCS inte haft någon påverkan på personalen, i och med att 

kontakten endast sker på en högre nivå inom företaget. Som tidigare nämnts tror Nilsson att 

personalen upplever att de arbetar på ett självständigt företag som lever sitt eget liv. 

 

4.2.2 Kemwell Indias etablering av Kemwell AB 

Intervju med Agneta Bergvall, Chief Operative Officer, COO. 

 

Information om företaget 

Kemwell är ett familjeägt indiskt läkemedelsföretag som är inriktat på kontraktstillverkning av 

läkemedel. De har varit bland de dominerande företagen inom sin bransch i Indien i över 20 år 

och utför produktion på uppdrag av flera av världens ledande läkemedelstillverkare såsom till 
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exempel AstraZeneca, GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson och Pfizer. Kemwell har inga egna 

produkter i syfte att undvika intressekonflikter med sina kunder.39  

 

Etableringen i Sverige 

I augusti 2006 köpte Kemwell en produktionsavdelning i Uppsala, som vid tillfället tillhörde 

Pfizer. Detta var Kemwells första utlandsetablering och planen var att den nya verksamheten i 

Sverige ska komma att fungera som en inkörsport till den europeiska marknaden. Verksamheten 

kom att benämnas Kemwell AB. Kemwell India äger 85 procent av Kemwell AB, medan 15 

procent ägs av en svensk privatperson. Relationen mellan dessa båda parter inleddes redan innan 

förvärvet ens kom på tal. I samband med att Pfizers outsoursing blev aktuell, kontaktade 

privatpersonen Kemwell India med förslaget att de tillsammans skulle köpa verksamheten. Köpet 

av produktionsenheten innebar att Kemwell tog över alla Pfitzers avtal gällande produktionen 

och hanteringen av substansen Salazopyrin. Dessutom innebar det att man kunde behålla 

personalen och att verksamheten fortsatte drivas i de ursprungliga lokalerna.  

 

Kemwell India valde att köpa Pfizers verksamhet bland annat på grund av ekonomiska syften och 

till följd av förvärvet femdubblades Kemwell Indias omsättning. Kemwell India säger även att de 

ville komma åt Pfizers kompetens och kunnande, i synnerhet gällande kvalitet.  

 

Agneta Bergvall menar att även om Kemwell köpte en redan etablerad produktionsenhet måste 

man komma ihåg att det är stora skillnader i att driva en produktionsenhet i jämförelse med att 

driva ett affärsdrivet bolag. I och med etableringen har företaget blivit tvunget att anpassa sig 

efter en stramare budget. Samtidigt lägger man nu mycket fokus på kundrelationer och på att 

göra affärer. 

 

Enligt Bergvall har inga direkta nackdelar upplevts med etableringsformen. Den enda är att 

företaget var tvungna att byta affärssystem, då Kemwell India använde ett nyare affärssystem och 

krävde att Kemwell AB skulle ha samma. Innan bytet hade man ju använt sig av Pfitzers system, 

som ansågs välfungerande och som personalen hade kunskap om och vanan att hantera. Bytet 

                                                 
39 www.kemwellindia.com/ 
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från det gamla till det nya systemet blev en väldigt tids- och resurskrävande process för företaget 

och det tog längre tid än planerat att få personalen att känna sig säkra med det nya systemet.  

 

Enligt Bergvall har Kemwell efter etableringen i Sverige lyckats uppnå en lönsam omsättning. 

 

Beslutsfattande 

Kemwell AB är ett aktiebolag och har därmed en styrelse vilka besitter den högst beslutande 

makten. Ett steg lägre i makthierarkin befinner sig den så kallade Chief Operative Officer, COO, 

som i dagsläget är Agneta Bergvall. Därunder finns sedan en mängd olika avdelningar med 

respektive avdelningschef. COO har beslutanderätt så länge hon håller sig inom vissa ramar samt 

tar hänsyn till företagets budget.  Kemwell India utövar inte något starkt inflytande över beslut 

som rör aktiebolaget utan Bergvall upplever sig ha väldigt stor frihet gällande beslutsfattande. 

Till exempel arbetar Kemwell AB efter nyckeltal som tas fram av finansavdelningen i Sverige 

och inte i moderbolaget. Bergvall påpekar dock att Kemwell Indias låga profil vid 

beslutsfattandet kan bero på att de är nya och ovana i sin roll som ägare av ett aktiebolag. Med 

tiden, då Kemwell India får mer erfarenhet av rollen som ägare och även mer insikt i hur den 

svenska marknaden fungerar, kan det tänkas att de kommer att styra Kemwell AB striktare. 

Beslut som rör en enskild avdelning kan oftast tas av respektive avdelnings chef, dock finns 

attestregler som begränsar deras beslutanderätt. De beslut som ligger på en högre nivå måste 

dock gå via COO.  

 

Relationen till ägarna 

När det gäller samarbetet med Kemwell India menar Bergvall att Kemwell AB har en nära och 

bra relation till sina ägare. Hon har kontakt med sonen i den indiska ägarfamiljen flera gånger i 

veckan. Hon upplever inga kulturella hinder, utan kommunikationen mellan Indien och Sverige 

är rak och tydlig. ”Indier är väldigt snälla och vänliga men ändå raka på sak. Det känns som de 

vill väl.” Men det händer ofta att ägarna i Indien inte förstår hur svenska företag sköter sin 

verksamhet och ofta får man förklara varför de måste agera på ett visst sätt. Dels finns vissa lagar 

i Sverige, såsom till exempel medbestämmandelagen, som saknar motsvarighet i Indien. Även 

företagsandan är en annan i Indien. Bergvall anser dock att ägarna är mycket förstående, att de 

lyssnar samt tar till sig då hon informerar om dessa svenska tillvägagångssätt.  
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Läkemedelsbranschen kännetecknas av att vara en väldigt strikt bransch med många regleringar. 

En sådan reglering är GMP som innebär att företagen måste upprätthålla en viss kvalitetsstandard 

i produktionen för att få tillverkningstillstånd. Alla läkemedelsbolag blir även kontrollerade av 

myndigheterna med jämna mellanrum. Denna strikthet resulterar i att bolagen inom branschen 

inte har så stort utrymme för att själva välja hur de ska agera och sköta sin verksamhet. 

 

Kundrelationer 

Kemwell AB har endast en produkt, substansen Salazopyrin. De är idag ensamma på marknaden 

om att tillverka denna substans vilket gör att de befinner sig i ett läge som kan liknas med ett 

monopol. I och med att Pfizer outsourcar sin produktion på Kemwell AB gör detta Pfizer till 

Kemwell AB:s enda kund. Kemwell har gått från att vara en del av Pfizer till att vara ett eget 

företag med Pfizer som kund. Rent praktiskt har företagsköpet inneburit att Kemwells relation 

med Pfizer har blivit mer formell, med regelbundna möten där man går igenom prognoser och 

uppföljningar. Tillförlitlighet är en kritisk egenskap för bolag inom läkemedelsbranschen och 

kostnadseffektivitet är en förutsättning för att kunna överleva som en bra kontraktstillverkare.   

 

Bergvall menar att eftersom Kemwell endast har en kund är det otroligt viktig för dem att 

investera i sin kundrelation. Att skapa en nära och långsiktig relation med sin kund är för 

företaget ett viktigt sätt att försäkra sin existens. Företaget upprätthåller relationen bland annat 

genom att fyra gånger om året bjuda in sin kund för att hålla möte. I och med att det är Pfizer som 

säljer Kemwells produkter, har Pfizer som uppgift att kvalitetssäkra Kemwells produktion. Även 

detta medföljer att de båda företagen måste ha ett intimt samarbete. Försäljningsprocessen 

fungerar så att Kemwell lägger upp sin produktion efter prognoser som de får från Pfizer. 

Bergvall anser risken att förlora Pfizer som kund är relativt liten då Pfizer i första taget inte skulle 

tjäna på att låta någon annan producera åt dem. Om nya producenter av Salazopyrin skulle 

etablera sig, skulle detta dock troligtvis medföra ett mycket allvarligt hot mot Kemwells existens.  

 

Prissättning 

Kemwell använder sig av vinstmarginal vid prissättning. Då företaget har en monopolsituation 

har de i princip inga konkurrenter att ta hänsyn till vid prissättning. Därför utgår företaget från 

vad kunden är villig att betala när de bestämmer vinstmarginalen. 
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Personal 

Sedan Kemwells etablering har det inte märkts någon skillnad på Kemwells personalomsättning 

före respektive efter uppköpet. Personalen på företaget är samtliga svenskar, det är alltså ingen 

från Indien som är placerad på Kemwell i Sverige. Däremot händer det att personal från Indien 

kommer på besök i Sverige. Bergvall tror dock att samarbetet mellan personalen i Sverige och 

Indien med tiden kommer att bli närmare.  

 

Personalen har inte märkt av några större förändringar i och med uppköpet i och med att många 

personalrelaterade avtal övertogs av Kemwell vid köpet. Dock menar Bergvall att man nu inom 

företaget känner av en starkare ”vi-känsla” än innan köpet.  

 

4.2.3 Komatsus uppköp av SweLog 

Intervju med Göran Svalling, VD.  

 

Information om företaget 

Komatsu SweLog ägs till 60 procent av KomatsuForest, 40 procent av Komatsu Europé. Båda 

dessa ingår i den internationella koncernen Komatsu Group med säte i Tokyo. Koncernen är idag 

uppbygg på så sätt att Komatsu Europes är inriktade på entreprenad- och gruvmaskiner medan 

KomatsuForest ägnar sig åt skogsmaskiner.40 

 

Etableringen i Sverige 

År 2004 köpte japanska företaget KomatsuForest skogsmaskinsfabriken Valmet, belägen i Umeå. 

KomatsuForest, som redan var stora på marknaden för entreprenad- och gruvmaskiner, hade 

under en längre period försökt ta sig in på marknaden för skogsmaskiner. År 1996 startade de en 

förvärvsprocess som inleddes med sökande bland företag som redan var inne på skogsmarknaden, 

i syfte att utifrån ett antal viktiga parametrar hitta ett företag att förvärva. Genom denna process 

togs Valmet ut som det mest potentiella företaget att göra ett förvärv med.  

 

Efter förvärvet hölls Valmet kvar som varumärke, medan KomatsuForest blev själva 

företagsnamnet.  Ungefär samtidigt som förvärvet av Valmet skedde, gick KomatsuForests 

                                                 
40 www.sweloghb.com 
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dåvarande tredjepartsdistributör SMA, som distribuerade och sålde Komatsu maskiner i Sverige, i 

konkurs. Denna konkurs resulterade i att KomatsuForest erbjöd Valmet att utöka sitt sortiment av 

maskiner till att även sälja och distribuera maskiner av varumärket Komatsu, som en helägd 

distributör. Valmet accepterade erbjudandet och ett distributörsavtal gjordes mellan 

KomatsuEurope och KomatsuForest vilket ledde till att SweLog, en vid tillfället helägd 

distributör av Valmet, förvärvades av KomatsuEurope och KomatsuForest och blev Komatsu 

SweLog.   

 

Anledningen till att KomatsuForest från första början ville in på skogsmarknaden, det vill säga en 

maskinmarknad som är parallell med de maskinmarknaderna som företaget redan befann sig på, 

var för att söka synergieffekter i sin produktion. Dessa synergieffekter skulle kunna vara 

gemensam modellutveckling, tillverkning och forskning och utveckling. De ville även med detta 

horisontella förvärv få en större kundgrupp, alltså, att kundgruppen även skulle inkludera 

skogsarbetare. Det var inte specifikt den svenska marknaden KomatsuForest ville åt utan 

förvärvet av Valmet var ett resultat av Valmets egenskaper och inte den svenska marknadens.  

 

I och med etableringen i Sverige tillsatte Komatsu en japansk ledning som styr SweLogs 

verksamhet från Valmets anläggning i Umeå. SweLog fick även en lokal japansk chef. Komatsu 

SweLog har enligt Svalling lyckats uppnå en lönsam omsättning efter etableringen i Sverige. 

 

Komatsu SweLogs verksamhet idag 

Företagets affärsidé är att genom professionell rådgivning, behovsanpassad försäljning, en väl 

utbyggd service och reservdelshantering samt ett kundorienterat beteende och förhållningssätt 

hjälpa sina kunder inom skogs och entreprenadbranschen att sänka sina kostnader. Enligt Svalling 

var SweLogs image att de är arbetarfolk som kommer från Sverige, från marken. Detta i och med 

att Swelog var en förlängning av organisationen Lantmännen, vilka haft ett nära samarbete med 

bönder via föreningar runtom i Sverige sedan många år tillbaka. Trots företagsförvärvet är detta 

en image som hänger kvar.   

 

Komatsu SweLog har två marknader, en för skog och en för gruvor och entreprenad. De har även 

två olika varumärken för dessa två marknader, Valmet för skogsmaskiner och Komatsu för 
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entreprenad- och gruvmaskiner. En av de uppgifter Svalling fått är att förena dessa två marknader 

och göra dem till en. 

 

Komatsu SweLog är organiserat enligt en holoarki. Denna organisationsmodell ser inte 

konkurrens och samarbete som motsatser utan ger förutsättningar för en konstruktiv kombination 

av konkurrens och samarbete. Denna kombination är viktig då viss konkurrens är sund och leder 

till samarbete, vilket ökar effektiviteten.41 Enligt Svalling får detta som följd att summan av allas 

ansvar blir större än i en vanlig svenska trekantsorganisation. På grund av att Komatsu SweLog 

är ett ganska traditionsbundet företag är holoarki ett väldigt svårt begrepp för personalen att ta till 

sig.   

 

Beslutsfattande 

Svalling menar att på grund av att företaget bedrivs via en mängd anläggningar runtom i Sverige 

måste organisationen vara platt med många chefer för att det ska fungera. Vid varje anläggning 

finns en platschef, denne lokala platschef tar hand om och beslutar om den dagliga verksamheten 

på den lokala marknaden. Dock tas stora, långsiktiga beslut av ledningsgruppen på formella 

möten. 

 

Nyckeltal och budget- och planeringsarbete är väldigt viktigt i företaget. Detta görs uppifrån och 

ner av ägarna, men för att kontra detta och se till att budgetförhandlingar blev så verklighetsnära 

som möjligt valde Svalling i år att utföra Komatsu SweLogs budgetarbete nerifrån och upp. 

Svalling menar att ju bättre förberedda företaget är inför budgetmöten med ägarna desto bättre 

kan de påverka sin egen situation.  

 

Kundrelationer 

De som huvudsakligen träffar kunderna och har en relation med kunden är platscheferna och 

mekanikerna som är ute och ger service till kunderna. Svalling påpekar dock att man på alla 

nivåer i företaget satsar på djupa och långsiktiga relationer med sina kunder.  

 

 

                                                 
41www.cordial.se 
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Företagskultur 

Enligt Svalling har Komstsu SweLog en tydlig japansk företagskultur. Detta beror bland annat på 

att man i japanska företag har kontroll via två auktoriteter, som representerar mamman och 

pappan i en familj. I Komatsus fall innebär detta alltså att man har två chefer i toppen, en på den 

operativa sidan och en på controller sidan. Enligt den japanska företagskulturen arbetar man 

därför emot mot två olika auktoriteter, en finansiell controller, som arbetar med finansiella 

nyckeltal och budget-, och planeringsarbete, och en operativ chef, som jobbar med bland annat 

marknadsföring. Svalling anser inte att detta, i Sverige ovanliga, upplägg med två auktoriteter är 

ett hinder för kommunikationen mellan ägarna och Komatsu SweLog. De japanska ägarna är 

lyhörda på vad Svalling säger då de är mycket angelägna att hjälpa honom att lyckas med sitt 

arbete. Han medger dock att han måste förbereda sig och tänka efter innan han kontaktar någon 

av auktoriteterna. Det är huvudsakligen Svalling och ledningsgruppen som sköter kontakten med 

ägarna i Japan, vilket gör att de anställda inte märker av den japanska prägeln lika starkt.  

  

Efter fyra år tillsammans med Komatsu befinner sig Komatsu SweLog fortfarande i en 

identitetskris. Detta på grund av att SweLog har en stark svensk tradition bakom sig som nu ska 

slås samman med den japanska traditionen och bilda ett företag. Detta är inget som kan göras 

utan att lägga ner tid och arbete menar Svalling, som ser det som en av hans viktigaste uppgifter. 

Trots krisen har Komatsu SweLog haft en låg personalomsättning sedan etableringen i Sverige. 

 

4.2.4 Züblins etablering av Züblin Scandinavia AB 

Intervju med Per Land, VD 

 

Företagsinformation 

Züblin Scandinavia AB är ett bygg och entreprenadbolag som funnits på den svenska marknaden 

sedan våren 2005. Bolaget är dotterbolag till Tysklands största byggföretag Züblin 

Spezialtiefbau.42 

 

Züblins affärsidé går ut på att tjäna pengar på att bygga infrastruktur och de vill vara 

marknadsledande när det gäller att bygga tunnlar och andra stora projekt i storstadsmiljöer. På 
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Züblin i Sverige är det för tillfället 30 anställda. De har dock en del anställda på kontrakt också så 

de är drygt 60 personer totalt som arbetar för företaget. 

 

Etableringen i Sverige 

Züblin började år 2004 att diskutera en eventuell etablering i Sverige. Etableringen gick till så att 

de tog kontakt med Per Land, som de sedan tidigare hade en relation med då Land har flera år av 

internationellt arbete bakom sig, och frågade om han var intresserad av att bygga upp ett 

dotterbolag i Sverige. Land accepterade och anställdes som VD för det svenska bolaget med 

uppgiften att från grunden bygga upp ett bolag i Sverige. Att de valde att anställa just Per Land 

beror på att de visste att han hade jobbat flera år inom branschen och därmed hade ett utbrett 

kontaktnät. 

 

Anledningen till att Züblin ville etablera sig i Sverige var att de såg att byggmarknaden i Sverige 

skulle växa och att de svenska bolagen inte hade kapacitet att klara av det ökade trycket. De 

ansåg därför att det var ett bra läge för ett utländskt företag att gå in på marknaden och kunna ta 

marknadsandelar.  

 

Züblin var sedan tidigare etablerat flera andra länder och hade därmed goda 

internationaliseringskunskaper. De har dock inte använt sig av samma etableringsstrategi vid alla 

etableringar. I många fall har man köpt upp företag, i andra har man låtit en stark person från den 

nya marknaden bygga upp verksamheten i sitt hemmaland via sin organisation.   

 

Land tror att ägarna valde att etablera sig i Sverige via honom och hans nätverk på grund av att 

det inte krävde en lika stor budget som till exempel ett företagsköp hade gjort. De ansåg alltså att 

det var ganska låga risker förknippade med denna form. Då de endast hade begränsade kunskaper 

om den svenska marknaden avsåg Züblin att mjukstarta i Sverige för att sedan, efter de fått 

tillräckliga marknadskunskaper, kunna besluta om de skulle satsa mer pengar i företaget eller om 

de skulle lägga ner. Genom denna lågbudgetetablering skulle de inte ha förlorat så mycket pengar 

vid en eventuell nedläggning.  

 

                                                                                                                                                              
42 www.zueblin.se 
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En nackdel som Land kan se med att bygga upp ett företag från grunden, i jämförelse med 

företagsköp, är att det har tagit lång tid för företaget att erövra marknadsandelar. Vid etablering 

via företagsköp ingår ju marknadsandelarna i köpet. Fördelarna är att det inte kräver en så stor 

budget, utan det går att starta smått för att se hur de går och sedan välja att expandera genom att 

investera mer pengar. Ytterligare en fördel för ägarna är att de genom att starta ett nytt företag 

från grunden kan vara med vid uppbyggnaden och styra företaget. Detta är oftast inte möjligt vid 

ett företagsköp då företagets struktur redan är formad och i regel är svår att ändra på.    

 

Hinder vid etableringen 

Land uppfattar Tyskland och Sverige som relativt lika på flera olika plan och menar att Tyskland 

är en av Sveriges största exportland, vilket leder till att svenskar och tyskar är ganska vana vid att 

arbeta med varandra. Trots detta menar dock Land att han märker av stora skillnader i det tyska 

och det svenska sättet att jobba inom ett företag. Bland annat har Land upplevt att svenskar gillar 

att samarbeta medan tyskarna gärna vill bestämma allt själva. Han upplever även att 

kundhanteringen sker på olika vis i de båda länderna.  

 

Ett ytterligare hinder är språket, vilket enligt Land nästan alltid utgör en barriär vid internationellt 

arbete. Koncernspråket är engelska. Dock används svenska i den dagliga verksamheten i Sverige. 

 

Sedan etableringen i Sverige har Züblin Scandinavia, enligt Land, lyckats uppnå en lönsam 

omsättning. 

 

Försäljningsprocessen  

Företaget satsar på långsiktiga relationer med sina kunder och kundbasen består av cirka 20 

återkommande kunder. De största och viktigaste kunderna består bland annat av Banverket och 

Vägverket, men inkluderar även stora kommuner såsom Stockholm, Göteborg och Malmö. På 

grund av den långa försäljningsprocessen skapas en nära relation mellan företaget och dess kund. 

Försäljningsprocessens inledningsarbete utgörs av flera moment och själva utförandet av tjänsten 

är tidskrävande. Även faktumet att höga penningsummorna är inblandade gör att involveringen 

från kundens sida är hög. Innan arbetet sätts igång träffas alla inblandade i projektet och 

diskuterar vilka mål som finns uppsatta och hur dessa mål ska uppnås. 



 41 

 Beslutsfattande 

Företaget har tre avdelningar med varsin avdelningschef och dessa chefer får på egen hand ta 

beslut. Chefernas beslutsrätt begränsas dock av uppsatta regler och restriktioner. Alla beslut som 

tas måste meddelas till Land men om penningsumman i ett anbud överstiger det överenskomna 

priset måste Land även inkluderas själva beslutsprocessen. Detta på grund av att Land som VD 

är ytterst ansvarig och får stå till svars för företagets agerande inför ägarna i Tyskland. Är det ett 

tillräckligt stort projekt får inte företaget i Sverige ta beslutet på egen hand utan Land måste 

kontakta ägarna i Tyskland innan svar kan ges till kunden.   

 

Land känner inte att ägarna utövar något större inflytande över företaget i Sverige. Förutom när 

det gäller väldigt stora, finansiellt sett, projekt så får företaget på egen hand ta alla beslut som 

gäller den dagliga verksamheten. Ägarna styr dock mycket över den ekonomiska redovisningen 

och företaget måste varje månad skicka över rapporter i form av blanketter. Det finns även 

uppsatta rutiner för hur rapporteringen ska ske och på vilken nivå den måste göras. Land känner 

dock att ägarna har starkt förtroende för honom och vet att han har mycket kunskap om den 

svenska marknaden och lyssnar därmed väldigt mycket på honom då beslut ska tas angående 

företaget i Sverige  

 

Züblin använder sig av nyckeltal i sina budgetar och ser dessa tal som mål, vilka företaget i sitt 

arbete strävar efter att uppnå.  

 

Relationen till ägarna 

Züblin Scandinavia känner sig väldigt självständiga gentemot ägarna men känner däremot att 

moderbolaget fungerar som ett starkt stöd. Kontakten mellan företagen är väldigt bra och Land 

pratar dagligen med ägarna. Kontakten med Tyskland sker dock även längre ner i företaget då 

avdelningschefer och tekniker även de har kontinuerlig kontakt med moderbolaget.  

 

Personal  

Det finns två tyskar anställda på Züblin Scandinavia men på grund av att de inte har några 

chefspositioner har de inte något större tyskt inflytande över organisationen.  
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Züblin har haft en oerhört låg personalomsättning sedan etableringen i Sverige. De har anställt 30 

personer sedan starten och 1 har slutat.  

 

Prissättning 

Land anser inte att de konkurrerar med priset utan snarare med sin kompetens och sina resurser. 

Företaget har fått beställningar trots att de haft ett högre pris än konkurrenterna. Land tror att 

detta beror på att Züblins kompetens, resurser och erfarenhet är förtroendeingivande, vilket i 

vissa fall kan vara viktigare vid projekt där stora penningsummor står på spel. 
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5. ANALYS 

I detta kapitel sammanställs och analyseras intervjuerna för respektive av de fyra företagen. 
 
 

5.1 C.B. Fleets uppköp av Clean Chemical Sweden  

Faktor: Etableringsform 

C.B.Fleet etablerade sig i Sverige genom att förvärva det redan etablerade företaget Clean 

Chemical Sweden, CCS.  I och med att CCS redan var etablerat i Sverige och därmed redan hade 

goda marknadskunskaper och ett nätverk av leverantörer och kunder, behövde C.B. Fleet inte på 

egen hand skaffa sig marknadskunskaper eller nätverk för att lyckas med sin etablering.  

 

 C.B. Fleet har, enligt uppsatsskribenterna, etablerat sig i Sverige mer i enlighet med 

Produktlivscykeln än IP-modellen.  

 

Faktor: Internationaliseringsstrategi  

Redan innan C.B. Fleet förvärvade CCS, var koncernen internationaliserad och hade därmed 

goda internationaliseringskunskaper. De hade även en stor marknadsandel på världsmarknaden 

samt ingick i ett internationellt nätverk. Vid sin etablering i Sverige använde de sig dock inte av 

sitt nätverk, generellt sett, för att få kunskaper om den nya marknaden. Istället köpte de CCS, ett 

redan etablerat företag med marknadskunskaper och ett nätverk. 

 

 C.B. Fleet har, enligt uppsatsskribenterna, använt sig av internationaliseringsstrategin Följa 

John vid sin etablering i Sverige.    

 

Faktor: Beslutsfattande 

C.B.Fleet utövar en strikt kontroll över CCS, vilken regleras genom attestregler och 

rapporteringskrav. Stora beslut gällande budget, nyckeltal och avtal för CCS tas av VD och 

ledningsgrupp tillsammans med C.B. Fleet. Det viktigaste beslutsforumet på CCS är deras 

ledningsgrupp, vilka verkställer sina beslut genom avdelningschefer. 

CCS har, enligt uppsatsskribenterna, en centraliserad företagsstruktur och använder sig av 

målstyrning. 
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Faktor: Involvering 

CCS har långsiktiga relationer med sina kunder, dock är kunderna inte markant involverade i 

själva försäljningsprocessen och är dessutom relativt priskänsliga.  

 
CCS har, enligt uppsatsskribenterna, låginvolverande produkter. 

 

Faktor: Kulturanpassning 

I och med att C.B. Fleets närvaro i den svenska verksamheten i stort sett endast avspeglas via 

budget och nyckeltal samt som relationen mellan Sverige och USA framförallt sker på högre 

nivåer,  har inte den amerikanska kulturens inflytande varit speciellt tydligt i CCS dagliga 

verksamhet. På grund av detta har inte höggradiga anpassningar till kulturskillnader varit 

nödvändiga. CCS har inte haft några större skillnader i personalomsättningen före respektive efter 

uppköpet.  

 

CCS har, enligt uppsatsskribenterna, genomgått en lyckad kulturanpassning. 

 

5.2 Kemwell Indias etablering av Kemwell AB 

Faktor: Etableringsform 

Kemwell India valde att etablera sig i Sverige genom att köpa en produktionsavdelning 

tillhörande Pfizer. Kemwell India var inte del av ett internationellt nätverk. Dock fick de inför 

etableringen information om möjligheten att köpa produktionsavdelningen via en privatperson i 

Sverige. Kemwell India fick genom förvärvet tillgång till personal, lokal och kontaktnät. Däremot 

saknades en egen företagsstruktur och ledning, vilka de var tvungna att bygga upp. I och med 

Kemwell Indias brist på marknadskunskap tillsattes en svensk COO för att genomföra 

omvandlingen från produktionsavdelning till en väl fungerande och självständig organisation.  

 

Kemwell India har, enligt uppsatsskribenterna, etablerat sig i Sverige mer i enlighet med IP-

modellen än Produktlivscykeln. 
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Faktor: Internationaliseringsstrategi 

Kemwell India tillhörde inte något internationellt nätverk som de kunde dra nytta av vid 

etableringen. Då de endast var ett nationellt företag hade de inga tidigare 

internationaliseringskunskaper och heller inga marknadskunskaper om den svenska marknaden. 

 

Kemwell India har, enligt uppsatsskribenterna, använt sig av internationaliseringsstrategin 

Marknadssökare vid sin etablering i Sverige.  

 

Faktor: Beslutsfattande 

Kemwell India utövar inte något starkt inflytande över Kemwell AB utan de får på egen hand ta 

beslut som gäller företagets långsiktiga verksamhet och de tar fram egna nyckeltal som de arbetar 

efter. Beslut tas av styrelsen i samarbete med Kemwell AB:s COO men även på avdelningsnivå 

av avdelningschefer.  

 

Kemwell AB har, enligt uppsatsskribenterna, en centraliserad företagsstruktur och är målstyrda. 

 

Faktor: Involvering 

Kemwell AB:s kund, Pfizer, är högt involverad i försäljningsprocessen då de är angelägna om att 

Kemwell levererar produkter med hög kvalitet. Läkemedelsbranschen kännetecknas av strikta 

regler som företagen måste anpassa sig till. I och med att Pfizer säljer Kemwell AB:s produkt 

under sitt eget varumärke är Pfizer angelägen om att Kemwell driver sin verksamhet på ett 

optimalt sätt. I och med att Kemwell AB har något av en monopolställning är kunden inte särskilt 

priskänslig. 

 

Kemwell AB:s kund är, enligt uppsatsskribenterna,  höginvolverad.  

 

Faktor: Kulturanpassning 

I och med att den svenska läkemedelsbranschen är så pass strikt och att Kemwell India inte har 

tillräcklig kunskap om denna, överlåter de drivandet av Kemwell AB:s verksamhet till de 

anställda i Sverige. Detta resulterar i att eventuella kulturella skillnader mellan den indiska och 

svenska kulturen inte har uppmärksammats. 
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 Kemwell India har, enligt uppsatsskribenterna, kringgått kulturella problem genom att låta 

verksamheten till största del styras av svensk personal. Detta har resulterat i att 

personalomsättningen har varit låg inom Kemwell AB och därmed har Kemwell India lyckats 

med kulturanpassningen.  

 

5.3 Komatsus uppköp av SweLog 

Faktor: Etableringsform 

Komatsu etablerade sig i Sverige genom att köpa ett redan etablerat företag. Komatsu, ville dra 

nytta av de likheter som finns mellan tillverkning och distribuering av gruv- och 

entreprenadmaskiner och skogsmaskiner. På så sätt hade de redan viss kunskap om den bransch 

de skulle etablera sig i. Dock hade de inga nätverksförbindelser på den svenska marknaden före 

etableringen.  

  

Komatsu har, enligt uppsatsskribenterna, etablerat sig i Sverige etablerade sig mer i enlighet 

med Produktlivscykeln än IP-modellen.  

 

Faktor: Internationaliseringsstrategi 

Komatsu var sedan tidigare ett internationellt företag och tillhörde därmed ett internationellt 

nätverk. De hade en relativt stor marknadsandel på världsmarknaden och hade därmed även goda 

internationaliseringskunskaper.  

 

Komatsu SweLog har, enligt uppsatsskribenterna, använt sig av internationaliseringsstrategin 

Följa John vid sin etablering i Sverige.. 

 

 

Faktor: Beslutsfattande 

Komatsu har inflytande över verksamheten i Sverige genom Valmets japanska ledning, belägen i 

Umeå. Komatsu SweLogs verksamhet är spridd över hela landet med en mängd anläggningar, 

vilket leder till att beslut om den dagliga verksamheten ofta måste tas långt ner i organisationen. 

Budgetarbete och framtagning av nyckeltal inom Komatsu SweLog görs i viss mån nerifrån och 

upp i organisationen. De japanska ägarna är dock de som har sista ordet när det gäller 
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budgetarbete och framtagning av nyckeltal. Detta gör Komatsu SweLog till en relativt platt 

organisation.   

 

Komatsu SweLog har, enligt uppsatsskribenterna, en relativt decentraliserad företagsstruktur 

samtidigt som företaget är målstyrt. 

 

Faktor: Involvering 

Komatsu SweLog relation till kunden byggs inte endast upp inför ett köpetillfälle, utan underhålls 

under hela konsumtionstiden. Detta eftersom Komatsu SweLog erbjuder service bland annat i 

form av besök hos kunden då problem med produkten uppstår.  Genom att underhålla sina 

relationer på detta sätt lyckas företaget av att behålla sina kunder på lång sikt. Det faktum att 

Komatsu SweLog har djupa och långsiktiga relationer med sina kunder leder till att deras kunder 

inte är priskänsliga. 

 

Komatsu SweLogs kunder är, enligt uppsatsskribenterna, höginvolverade. 

 

Faktor: Kulturanpassning 

Efter etableringen har Komatsu SweLog upplevt kommunikationsproblem med ägarna i Japan 

vilket grundas i krocken mellan den japanska och den svenska managementstilen. Dessutom lider 

företaget av identitetsproblem på grund av företagssammanslagningen. Dock är företagets 

personalomsättning relativt låg.  

 

Komatsu har, enligt uppsatsskribenterna, till viss mån har lyckats med att kringgå de kulturella 

skillnaderna i och med att personalen fortfarande är motiverade att stanna kvar i företaget.  

 

5.4 Züblins etablering av Züblin Scandinavia AB 

Faktor: Etableringsform 

Züblin etablerade sig i Sverige genom att anställa en svensk person som sedan tidigare ingick i 

deras internationella nätverk. Denne person hade både internationaliseringskunskap, 

marknadskunskap och nödvändiga nätverkskontakter för att kunna bygga upp Züblin Scandinavia 

från grunden. 
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Züblin har, enligt uppsatsskribenterna, etablerat sig i Sverige mer i enlighet med IP-modellen än 

Produktlivscykeln.  

 

Faktor: Internationaliseringsstrategi 

Züblin var en del av ett internationellt nätverk och kunde vid sin etablering i Sverige ta hjälp av 

detta för att få marknadskunskap. De är sedan flera år tillbaka ett internationellt företag och har 

därför omfattande internationaliseringskunskaper.  

 

Züblin har, enligt uppsatsskribenterna, använt sig av internationaliseringsstrategin Kundföljare 

vid sin etablering i Sverige. 

 

Faktor: Beslutsfattande 

Züblin har främst inflytande när det gäller budgetering, vilket kontrolleras via rapportering. 

Däremot utövar de i stort sett ingen kontroll över den dagliga verksamheten i Sverige. Züblin 

Scandinavia har tre avdelningschefer som på egen hand får ta beslut. Däremot måste alla beslut 

som tas inom organisationen meddelas till VD:n och vid beslut gällande stora anbud måste VD:n 

närvara under hela beslutsprocessen. Züblin Scandinavia arbetar med nyckeltal som de själva tar 

fram för sin egen verksamhet.  

 

Züblin Scandinavia AB har, enligt uppsatsskribenterna, en centraliserad företagsstruktur och 

arbetar målstyrt.  

 

Faktor: Involvering 

Züblin Scandinavias utför stora projekt som innefattar stora penningsummor och omfattande 

planering. Detta får som följd att företaget och kunden arbetar tillsammans under en lång period, 

vilket i sin tur leder till långsiktiga relationer. I och med att den bransch Züblin Scandinavia 

befinner sig på har en relativt liten marknad, är långsiktiga relationer ett måste för företagets 

överlevnad. Företagets kunder är inte särskilt priskänsliga då de prioriterar hög kompetens 

framför lågt pris.  

 

Züblin Scandinavias kunder är, enligt uppsatsskribenterna, höginvolverade.  
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Faktor: Kulturanpassning 

Eftersom Züblin anställt en svensk VD och låter företaget sköta sin dagliga verksamhet i stort sett 

på egen hand har det tyska inflytandet varit lågt. I och med att kontakten mellan Sverige och 

Tyskland endast förs på en högre nivå inom företaget uppmärksammas inga kulturskillnader 

bland personalen på Züblin Scandinavia. Företaget har sedan sin etablering i Sverige haft en 

extremt låg personalomsättning.  

  

Züblin har, enligt uppsatsskribenterna, lyckats med sin kulturanpassning.  
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6. RESULTAT 
 
I detta kapitel redovisar uppsatsskribenterna de resultat som undersökningen kommit fram till. I 

slutet av kapitlet visas en figur som illustrerar en sammanställning av resultatet.  

 

Som tidigare framgått är uppsatsens syfte att analysera och utvärdera fyra utländska företag med 

inriktning på deras etableringsprocess vid etablering i Sverige och detta har genomförts med hjälp 

av uppsatsens syntes. Syntesen innebär att de företag som befinner sig på en marknad som 

kännetecknas av höginvolvering bör etablera sig enligt IP-modellen. De bör alltså använda sig av 

någon av de två internationaliseringsstrategierna Marknadssökare eller Kundföljare. De företag 

som befinner sig på en marknad som kännetecknas av låginvolvering bör etablera sig enligt 

Produktlivscykeln. De bör alltså använda sig av internationaliseringsstrategin Följa John. För att 

operationalisera den teoretiska syntesen använder vi diagrammet som visas i Figur 7.1, som är en 

utveckling av diagrammet i Figur 3.6. Det utvecklade diagrammet visar de fyra undersökta 

företagens placering satt utifrån etableringsform i förhållande till marknadens egenskaper.  

 

 
           IP-modellen 

 
  

        Züblin 
 
                 Kemwell                           

 
Hög involvering                       Låg involvering  
 

                          Komatsu SweLog       
                  
               CCS 

                
                

 
 
      Produktlivscykeln 
        
 

Figur 6.1 Sammanställning av resultatet 
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Som diagrammet visar, utmynnade undersökningen av de fyra företagen i konstaterandet att CCS 

placerade sig i fältet för låginvolverande produkter och etablering via Produktlivscykeln, 

Kemwell i fältet för låginvolvering och etablering via IP-modellen, Komatsu SweLog i fältet för 

höginvolvering och etablering via Produktlivscykeln och slutligen Züblin i fältet för 

höginvolverande produkter och etablering via IP-modellen. 
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7. KÄLLKRITIK 
 
I detta kapitel diskuterar uppsatsskribenterna uppsatsens resultat vad gäller reliabilitet, 

generaliserbarhet och validitet. 

 

Reliabiliteten i vår undersökning är svår att bedöma då vi utgår från intervjuer och inte har stor 

möjlighet att kontrollera den intervjubaserade informationen. Risken finns att respondenterna gett 

förskönande svar på intervjufrågorna, i syfte att framställa företaget ur en positiv vinkel. Dock 

bör det tilläggas att samtliga respondenter har en ställning som VD och risken finns att deras syn 

på företagets situation inte överensstämmer med de övriga anställdas syn. Generaliserbarheten på 

resultatet från denna undersökning kommer på grund av undersökningens storlek inte att vara 

hög. För en ökad generaliserbarhet av resultatet skulle flera företag ha inkluderats i 

undersökningen. Det hade även krävts intervjuer från fler personer med insikt i respektive 

företagsetablering för att försäkra att den intervjubaserade informationen stämmer. 

Undersökningen skulle även inkludera personer med andra ställningar på företaget för att en ökad 

generaliserbarhet skulle uppnås. Vad gäller validitet bör det uppmärksammas att två av företagen 

som inkluderades i uppsatsens undersökning var svenskägda innan det utländska företagets 

etablering i Sverige. För en ökad validitet borde undersökningen ha inkluderat företag som 

uteslutande var svenskägda innan det utländska företagets etablering, alternativt att inget utav 

företagen var svenskägda innan det utländska företagets etablering i Sverige. 
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8. SLUTSATS OCH DISKUSSION 
 
I detta kapitel drar uppsatsskribenterna slutsatser om undersökningens resultat, vilka är 

sammankopplade med uppsatsens problemformulering: Vilka faktorer är viktiga för utländska 

företag att anpassa sig efter för att uppnå en lyckad etablering i Sverige? Dessutom diskuterar 

uppsatsförfattarna kring respektive företags etablering.  

 

Uppsatsens undersökning bekräftar den problematik som förs upp i bakgrunden, att utländska 

företag har svårigheter att anpassa sig efter de marknadsförhållanden som råder i Sverige. Av 

undersökningens resultat kan man dra slutsatsen att det finns en mängd faktorer som är viktiga 

för utländska företag att anpassa sig efter för att uppnå en lyckad etablering i Sverige. De 

viktigaste av dessa faktorer har enligt undersökningen visat sig vara företagets tillhörighet till 

nätverk, hur stor marknadsandel företaget har, hur och var i organisationen beslut tas samt 

företagets kunders involvering och priskänslighet.  

 

Då samtliga fyra företag uppnått en lönsam omsättning och en låg personalomsättning antas att 

de alla uppnått en lyckad etablering. C.B. Fleet har låginvolverande produkter och etablerade sig i 

Sverige via Produktlivscykeln. Kemwell India och Züblin har båda höginvolverande produkter 

och etablerade sig i Sverige via IP-modellen. Dessa tre företag agerade alltså i enlighet med 

uppsatsens teoretiska syntes, vilket även resulterade i en lyckad etablering. Komatsu SweLog å 

andra sidan har höginvolverande produkter men etablerade sig i Sverige via Produktlivscykeln. 

De agerade alltså inte i enlighet med uppsatsens teoretiska syntes. Trots detta lyckades företaget 

uppnå en lyckad etablering sett utifrån omsättning och personalomsättning, men var även det 

företag som stötte på mest problem som följd av etableringen.   

 

Orsaken till att Komatsu lyckades med sin etablering var troligtvis att de redan innan etableringen 

var en så pass stor koncern och hade en stor marknadsandel på världsmarknaden och därav inte 

upplevde riskerna med en utlandsetablering som stora. Till exempel tillsatte Komatsu en japansk 

ledning på Valmet och en japansk chef på SweLog, trots att dessa inte hade omfattande 

kunskaper om den svenska marknaden. Utifrån detta kan slutsatsen dras att Komatsu såg 

möjligheten att på egen hand, efter förvärvet, skaffa sig erfarenhetsbaserad kunskap, så kallad 
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learning by doing. En annan orsak till Komatsu SweLogs framgångar vid etableringen kan vara 

att SweLog är ett väldigt traditionsbundet och djup rotat företag hos sina kunder, vilka de 

samarbetat nära med i många år. Detta har bidragit till att företaget lyckats skapat djupa och 

långsiktiga relationer till sina kunder, vilka därav är lojala. Dessutom, i och med att företaget 

består av så pass många olika geografiskt utspridda anläggningar, är det inte säkert att personalen 

längst ner i organisationen, vilka är de som träffar kunderna, märker av det japanska inflytandet 

över verksamheten. Om så är fallet, märker inte heller företagets kunder av de förändringar som 

skett inom företaget till följd av förvärvet. 

Gemensamt för de fyra undersökta företagen är att de arbetar målstyrt mot uppsatta nyckeltal. 

Detta kan vara en följd av att de starkaste kopplingarna mellan dotterbolagen och moderbolagen 

är de finansiella, samt att kontakterna företagen emellan sker på chefsnivå. Nyckeltal fungerar 

därför som ett effektivt och smidigt sätt för moderbolaget att styra sitt dotterbolag. Koncerner kan 

inkludera många företag vilket resulterar i att arbete genom processtyrning skulle bli alltför tids- 

och kostnadskrävande. Exempelvis ingår det närmare trettio företag i Züblinkoncernen och över 

hundra i C.B. Fleet.  

 

C.B. Fleet är väldigt vinstinriktade då de styr och kontrollerar CCS genom strikta krav om 

finansiella mål och rapportering. Genom att kontrollera på detta sätt istället för genom fysisk 

närvaro har de troligtvis undkommit eventuella kulturella krockar mellan den svenska och den 

amerikanska kulturen. De har dock inte engagerat sig i personalen för att bygga upp en 

gemensam företagskultur, vilket gör att personalen inte känner någon tillhörighet till koncernen. 

Det starkt vinstinriktade tänkandet från C.B. Fleets sida  kan vara positivt ur vissa aspekter, men 

negativa ur andra. I nuläget motiveras personalen med nyckeltal i stället för via koncernens 

visioner. Detta kan få långsiktiga konsekvenser för företaget, då det kan leda till brister i 

personalens engagemang.   

 

En anledning till C.B. Fleets strikta styrning av CCS kan tänkas vara deras omfattande 

internationaliseringskunskap.  Detta kan jämföras med Kemwell India, vilka saknar 

internationaliseringskunskap och i stort sett låter Kemwell AB utöva ett mer självständigt 

beslutsfattande. På så sätt kringgår Kemwell India de problem som annars hade kunnat uppstå 

ifall den indiska ledningen haft mer inflytande i den svenska verksamheten, utan att besitta 



 55 

tillräckliga kunskaper om den svenska marknaden. Detta kan vara en anledning till att Kemwell 

India valde att etablera sig i Sverige genom ett företagsköp där personal, lokaler och kontaktnät 

ingick. Züblin valde trots sin omfattande internationaliseringskunskap att välja ut en svensk 

person ur sitt internationella nätverk och lät honom hjälpa dem bygga upp företaget från grunden. 

Züblin använde alltså vid etableringen sitt redan existerande nätverk, medan Kemwell fick sitt i 

och med köpet.  

 

Gemensamt för beslutsfattandet i tre av de svenska företagen är att kontakten med det utländska 

moderbolaget sker på chefsnivå och att företagen utöver detta får sköta den dagliga verksamheten 

i stort sett på egen hand genom sin svenska personal. Komatsu SweLog är det enda företaget som 

styrs av sitt utländska moderbolag via fysisk närvaro. Komatsu SweLog är även ensamt om att 

uppleva problem som skapats av kulturella skillnader. Detta tyder på att styrning via nyckeltal 

och budget är effektivare än styrning via fysisk närvaro, när det gäller att undvika kulturella 

krockar, när länder med olika kulturella bakgrunder är inblandade. Till dess nackdel blir det svårt 

för de utländska ägarna att utan fysisk närvaro förmedla en gemensam företagskultur.  

 

Som kan utläsas i teoriområde 5, Hofstedes fyra dimensioner av kulturrelaterade värderingar, 

skiljer sig Sverige från övriga länder på samtliga punkter. Det här tyder på att marknadskunskap 

är viktigt för dessa länder när de ska etablera sig i Sverige. Exempelvis hör USA och Japan till de 

mest maskulina länderna, medan Sverige är det mest feminina. På grund av dessa kulturella 

skillnader var det troligtvis strategiskt korrekt av C.B. Fleet och Komatsu att köpa redan 

etablerade företag istället för att på egen hand bygga upp företag från grunden. Det kan även 

utläsas att USA har ett högre osäkerhetsundvikande än Sverige, vilket kan förklara varför CCS 

upplever att rapporteringen har ökat markant sedan uppköpet och att C.B. Fleet har ett stort 

kontrollbehov.  

 

Züblins etablering är den vi upplevt vara den mest framgångsrika av de fyra företagen. Detta kan 

bero på att Sverige och Tyskland har ett litet geografiskt avstånd och är relativt lika när det gäller 

kulturen, vilket innebär ett litet psykologiskt avstånd. Kontakten med ägarna sker på flera nivåer i 

företaget vilket gör att en större del av företaget är involverade i koncernen. Det framgår även att 
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Züblin Scandinavia känner stöd från moderbolaget, vilket kan ligga till grund för den ”vi-känsla” 

som finns mellan företaget och moderbolaget.  

 

Züblin Scandinavia AB var det enda företaget i undersökningen som byggts upp från grunden vid 

etableringen i Sverige. Genom detta tillvägagångssätt har Züblin lyckats undvika problem som 

kan uppstå när två företag slås ihop, såsom krock mellan två företags traditioner och rutiner. På 

detta sätt kunde man genom ett nära samarbete mellan moderbolaget och det nya företaget redan 

från början skapa gemensamma rutiner och traditioner. 

Undersökningen utmynnar i konstaterandet att de faktorer som är viktiga för utländska företag att 

anpassa sig efter för att uppnå en lyckad etablering i Sverige är val av etableringsform och 

etableringsstrategi. Dessa påverkas i sin tur av företagets situation på sin egen marknad och vilka 

relationer företaget har med andra nationella och internationella företag. Marknadens egenskaper 

bör tas i beaktning då kundernas involveringsnivå styr vilka sorts relationer företaget är i behov 

av på den nya marknaden. En annan viktig faktor är hur strukturen ser ut i företaget, det vill säga, 

hur beslutsfattande påverkar etableringsprocessen men även relationen till det nyetablerade 

företaget. Vid beslut kring etableringsprocessen är det även viktigt att företaget tar i beaktning 

vilka kulturella skillnader som existerar mellan länderna och hur dessa skillnader ska hanteras, då 

kulturella krockar kan leda till personalrelaterade problem. 
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9. FÖRSLAG PÅ FRAMTIDA FORSKNING 

Utifrån de konstateranden som presenterades i källkritiken gällande reliabiliteten, föreslås för 

vidare forskning att inkludera personal från flera nivåer inom företagen i undersökningen. På 

detta sätt kan en mer heltäckande bild av företagets etableringsprocess fås, vilket kan göra det 

lättare att upptäcka eventuella konsekvenser som är direkt eller indirekt relaterade till företagets 

etableringsprocess. Det föreslås även att inkludera fler företag i undersökningen. Dessutom bör 

undersökningen inkludera företag som uteslutande är svenskägda innan det utländska företagets 

etablering, alternativt att inget utav företagen är svenskägda innan det utländska företagets 

etablering i Sverige. 
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11. BILAGA 
 
Intervjufrågor 
 
Allmänna frågor 
Vad är företagets affärsidé? 
 
Vilken målgrupp vänder sig företaget till? 
 
Beskriv företagets image? 
 

Hur länge har du arbetat på företaget? 

 

Vilka är dina arbetsuppgifter? 

 

Frågor om beslutsfattande 
Har det skett någon förändring i beslutsprocessen efter etableringen? 
 

Hur ser beslutsprocessen i företaget ut? På vilken nivå tas besluten? 

 

Utgår företaget från nyckeltal vid beslutstagande? Vilken del i koncernen arbetar fram 

nyckeltalen? (huvudkontor utomlands, huvudkontor i Sverige, enskild enhet) 

 

Har företaget stor möjlighet att påverka beslut som tas högre upp i koncernen? 

 

Etableringsfrågor 
När etablerades företaget i Sverige? 
 
Varför ville företaget etablera sig i Sverige? 
 
Har företaget etablerat sig i andra länder än Sverige? 
 

Vilken etableringsform valde företaget? (Allians, joint venture, företagsköp, nyetablering etc) 

 

Hur kommer det sig att företaget valde just den formen? 
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Har företaget fått någon hjälp med etableringen från andra företag? Var relationen med det 

hjälpande företaget ny eller gammal? 

 

Vilka fördelar respektive nackdelar har företaget upplevt med etableringsformen? Blev resultatet 

som väntat? Uppstod några problem? Hur hanterade företaget dessa problem? 

 

Vilka eventuella hinder upplevde företaget vid etableringen? Till exempel kulturella, lagmässiga, 

språkmässiga etc. Hur hanterade företaget dessa hinder? 

 

Frågor om företagsköp 
När etablerades företaget i Sverige? (Här syftar vi på när företaget blev uppköpt av det 

utlandsägda företaget) 

 

Varför ville företaget etablera sig i Sverige?  

 

Hur inleddes relationen mellan företagen? Vilket av företagen tog initiativet till uppköpandet? 

Hur gjordes detta? 

 

Genomgick företaget några förändringar i och med uppköpandet? Till exempel, skedde det några 

förändringar gällande företagskulturen, strukturen eller processen för beslutsfattande etc? 

 

Hur ser relationen ut idag mellan det uppköpta företaget och köparen? Upplever du er som ett och 

samma företag? Är samarbetet intimt? På vilka nivåer sker samarbetet? (tex chefsnivå, eller lägre 

ner i organisationen) Vilka fördelar nackdelar ser ni med relationen? 

 

Frågor om kundrelationer 
Har det skett någon förändring i företagets sätt att sköta sina kundrelationer som kan direkt eller 

indirekt kopplas till etableringen? 

 

Satsar företaget på djupa och långsiktiga relationer med sina kunder? I så fall på vilket sätt 

underhåller man dessa relationer? 
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Har företaget många och/eller stora stamkunder? 

 

Hur ser försäljningsprocessen ut för företaget? Sker det mycket planering och involvering från 

kunden och företagets sida innan försäljning sker till en enskild kund?  

 

Tror du att företaget klarar av att behålla sina kunder om konkurrenterna erbjuder liknande 

produkter till ett lägre pris? Detta utan att företaget inte sänker sina egna priser.  

 

Hur resonerar företaget vid prissättning? Är till exempel lägsta pris på marknaden viktigt eller 

sätter företaget ett högt pris för att uppehålla sin image etc. 

 

Frågor om personal 
Har det märkts någon väsentlig skillnad i personalomsättning före och efter etableringen? 

 

Hur ser fördelningen ut mellan ”svensk” personal och personal från företagets hemland? 

 

Har företaget upplevt några problem som rör personalen som är direkt eller indirekt kopplade till 

etableringen? 

 

Har situationen för personalen på företaget ändrats efter etableringen? 


