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Sammanfattning 
Sydkorea är en av världens snabbast växande ekonomier och experter menar att landet 

utvecklas i samma riktning som Japan. Detta betyder dock inte att länderna är så pass lika att 

företag inte behöver beakta skillnader vid etablering. Denna undersökning utfördes för att 

kunna ge en bild av skillnaderna mellan Japan och Sydkoreas affärsklimat och därmed kunna 

hjälpa företag som planerar att etablera sig i länderna. Syftet med undersökningen är att ta 

reda på hur åtta svenska företag har etablerat sig i Japan och Sydkorea, vilka svårigheter de 

har stött på, vilken etableringsmetod som har visat sig vara effektivast samt hur framtiden ser 

ut för företagen i de båda länderna. Metoden som användes var kvalitativ med kvantitativa 

inslag i form av intervjuer och kortare enkäter.  Insamlade data har analyserats utifrån kända 

etableringsteorier som Uppsalamodellen, Nätverksmodellen, Hollensens etableringsstrategier 

samt tidigare forskning kring utlandsetableringar. Resultatet visar att företagen har använt 

klassiska etableringsmetoder med vissa avvikelser, de största svårigheterna för företagen 

består av kulturella skillnader och de effektivaste etableringsmetoderna har varit förvärv och 

joint venture i Sydkorea respektive Japan. Dessutom har en mängd olika skillnader mellan 

japaner och koreaner har upptäckts. 

 

Abstract 
South Korea is one of the fastest growing economies of the world and experts claim that it’s 

headed towards the same direction as Japan. This doesn’t imply that the countries are similar 

to an extent where companies don’t have to consider the differences while entering the host 

market. This study was conducted for the purpose of giving a view of the business climate in 

the countries and thereby could help companies who see the countries as potential host 

markets. The purpose is to study eight Swedish companies which have established themselves 

in Japan and South Korea, the main difficulties they had to overcome, which entry-method 

was most successful and the companies’ views on their future in the countries. A qualitative 

method with quantitative elements was used by conducting interviews and short 

questionnaires. The collected data has been analyzed with the help of renowned establishment 

theories such as the Uppsala model, network based model, Hollensen’s entry methods and 

prior research. The results show that the companies have used classic entry methods with 

minor deviations, the biggest difficulties the companies had to face were culture related and 

the most effective entry methods proved to be acquisition in South Korea and joint venture in 

Japan. Furthermore, the study sheds light on a variety of differences between Japanese and 

Koreans. 
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1 Inledning 

 

I detta kapitel börjar vi med en bakgrund till ämnet för att sedan komma in på en 

problemdiskussion som i sin tur mynnar ut i problemformulering och syfte. Vidare tar vi upp de 

avgränsningar som har utförts.  

 

Svenska företag växer allt mer och den svenska marknaden har visat sig vara otillräcklig för 

dem. Allt fler företag blickar utåt i världen och mellan tidsperioden 1987-2008 ökade den 

utländska sysselsättningen i svenskägda företag med 50 %.
1
 Biståndsorganisationer som 

SIDA, har bidragit till denna utveckling, bland annat genom att locka storföretag till 

återuppbyggnadsarbete i Asien.
2
 Nya rapporter visar på ett ökat intresse för just Asien, vilket 

delvis kan förklaras i världsdelens positiva framtidstro och starka ekonomiska utveckling. En 

hel del pågående politiska reformer påverkar de asiatiska ekonomierna, vilket gör Asien än 

mer intressant för utländska investerare.
3
  

 

Två mycket intressanta marknader i Asien, för svenska företag, har visat sig vara Sydkorea 

och Japan. Svenska exportrådet beslutade att slå ihop sin sydkoreanska och japanska enhet i 

början av år 2010 till en asiatisk hubb. Detta är inte första gången som länderna grupperas 

ihop, utan de har länge ansetts vara lika av utomstående observatörer. Många företag missar 

att ta hänsyn till skillnaderna mellan ländernas kultur vid till exempel etablering, vilket kan 

göra att de går miste om stora affärsmöjligheter.  

 

Den svenska exporten till Sydkorea ökar med 16 % årligen och landet är idag en av världens 

snabbast växande ekonomier.
4
 Det nyligen undertecknade handelsavtalet mellan EU och 

Sydkorea är det största som tecknats mellan EU och ett land som ligger utanför unionens 

gränser.
5
 Detta avtal, som rankas som ”det enskilt viktigaste avtalet i historien mellan Europa 

och ett tredje parts land”, har tagit bort en del handelsbarriärer som tullar och tariffer, mellan 

                                                 
1
 http://www.etableringutomlands.se/bazment/3430.aspx, 101014, 12:47 

2
 http://www.dn.se/ekonomi/svenska-bolag-lockas-till-asien-av-sida-1.345399, 101014, 12:51 

3
 http://www.investeringsguiden.biz/investera-i-asien.html, 101014, 13:06 

4
 http://www.swedishtrade.se/sv/vara-kontor/asien/sydkorea/affarsmojligheter/Nar-du-din-fulla-potential-i-

Sydkorea/, 101014, 13:19 
5
 http://www.dn.se/nyheter/varlden/avtal-eusydkorea-underskrivet-1.1184009, 101014, 13:16 
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parterna och därmed förenklat arbetet avsevärt, för europeiska investerare. Detta innebär dock 

inte att alla barriärer är borttagna utan svårigheter som till exempel kulturskillnader återstår.
6
  

 

I Japan ökade svenska företagsinvesteringar med hela 65 % år 2007. Även under efterföljande 

år har utvecklingen varit fortsatt positiv, trots finanskrisen. Etableringen av kända svenska 

företag som IKEA och H&M har lett till ett ökat intresse för Sverige och svenska varumärken, 

bland Japaner.
7
 Det finns alltså en stor efterfrågan på svenska produkter i Japan och Sydkorea 

men kulturskillnaderna och andra svårigheter gör att företag inte utvecklar sin fulla 

affärspotential i länderna.
 8, 9

 Att kunna kartlägga de specifika kulturella- och övriga hindren, 

kan hjälpa företagen att skapa en bättre förståelse för de båda ländernas marknader.  

 

1.2 Problemdiskussion 

Sydkorea och Japan har båda haft en unik ekonomisk tillväxt som intresserar forskare och 

ekonomer världen över.
 10, 11

 Idag rankas länderna som två av världens rikaste och den 

kontinuerliga tillväxten visar tecken på en ljus framtid.
12,13

 Trots liknande ekonomiska 

utvecklingar och en bra relation i dagsläget, har dock länderna inte alltid varit på bästa termer 

med varandra. Sydkoreas historia kantas av krig och ockuperingar, under det senaste 

århundradet och Japan har varit delaktigt i ockupering och kolonialisering av landet.
14

 

Visserligen präglas ländernas historia av liknande utvecklingsstrategier men det är viktigt att 

ta hänsyn till hur Japan har haft mer än hundra år på sig att utvecklas, till skillnad från 

Sydkorea som har haft drygt 40 år på sig, som ett självständigt land. Detta kan vara en av 

förklaringarna till Japans mycket mera ekonomiskt avancerade marknad.
15

    

 

                                                 
6
 http://www.swedishtrade.se/sv/vara-kontor/asien/sydkorea/affarsmojligheter/Nar-du-din-fulla-potential-i-

Sydkorea/, 101014, 13:19 
7
 http://www.swedishtrade.se/sv/vara-kontor/asien/japan/Affarsmojligheter/Nar-du-din-fulla-potential-i-Japan/, 

101014, 14:15 
8
 Ibid, 101014, 14:15 

9
 Ibid, 101014, 13:19 

10
 Rodrick, Grossman, Norman (1995) Getting interventions right: How South Korea and Taiwan grew rich, 

Economic Policy, Vol. 10, No. 20 pp. 53-107 
11

 CIA, (2010), The world factbook - Japan,,101007, 10:34 
12

 http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2010/01/weodata/index.aspx, 101012, 11:05 
13

 http://www.japanechoweb.jp/economy/jew0201, 101012, 11:57 
14

 http://www.dn.se/nyheter/varlden/bakgrund-nord-och-sydkorea-1.1143214, 101012, 11:06 
15

 Paul W. Kuznets (1988) An East Asian Model of Economic Development: Japan, Taiwan and South Korea
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Stora skillnader förekommer mellan Japan och Sydkoreas storlek på land och marknad samt 

befolkningsmängd; Japans befolkning motsvarar tre gånger Sydkoreas.
16

 Sådana skillnader 

skapar incitament för olika marknader och ekonomier. Trots tydliga skillnader brukar 

länderna ses som väldigt lika och detta är något som kan ifrågasättas.
17

 Det gör det intressant 

att se på länderna var för sig och utanför sina sedvanliga grupperingar. Svenska exportrådet 

har, under början av 2010, beslutat att slå ihop och skapa en asiatisk hubb för Japan och 

Sydkorea. Anledningen till detta beslut förklaras i det stora svenska intresset i länderna samt 

för att kunna konkurrera med Kina, som under senare tid har blivit en stor konkurrent för 

länderna. Sydkorea och Japan är två av Sveriges viktigaste exportmarknader i Asien. Magnus 

Wetter, handelssekreterare för denna hubb, förklarar hur exportrådet ser liknande 

”utvecklingstrender, konsumentbeteenden och framtida affärsmöjligheter i Japan och 

Sydkorea som idag är världens 2:a respektive 11:e största ekonomier”.
18

 Trots dessa likheter i 

framtiden har länderna sin grund i olika utvecklingar vilket vi anser är viktigt att beakta. 

 

Även ur en kulturell synvinkel har vi upptäckt hur Sydkorea och Japan ofta kan komma att 

uppfattas som väldigt lika. Efter studier av de båda länderna har en mängd stora skillnader 

dock upptäckts och förutom de som redan nämnts, finns en som påvisar hur olika länderna är 

trots att de båda är uppbyggda på den konfucianistiska läran. I en artikel skriven av Michio 

Morishima tar författaren upp hur Kina, Japan och Sydkorea utvecklats på olika sätt trots att 

ländernas kultur och levnadssätt bygger på samma lära. Han drar paralleller mellan hur 

protestantismen och katolicismen bygger på samma bibel, men är ett resultat av olika 

tolkningar. På samma sätt menar Morishima att Japan och Sydkorea har olika tolkningar av 

konfucianismen, vilket har lett till att kapitalismen har fått olika fotfäste i de olika länderna. 

Även Japans geografiska placering verkar ha haft en stor inverkan på hur läran har tolkats i 

landet, om vi jämför med till exempel Kina.
19

 

 

I denna studie kommer vi att bryta mot vanliga grupperingsmönster och se på Japan och 

Sydkorea som egna enheter, för att få en tydligare bild av hur marknadsläget ser ut i de båda 

länderna. Detta kommer att vara till hjälp för svenska, eller utländska i allmänhet, som är 

intresserade av investeringar eller etableringar i länderna. Behovet av en aktuell studie av 

                                                 
16

 ibid
  

17
 ibid 

18
 http://www.swedishtrade.se/sv/om-exportradet/pressrum/pressmeddelanden/Magnus-Wetter-ny-

handelssekreterare-i-Japan-och-chef-for-ny-asiatisk-hubb/, 101020, 11:26  
19

 Michio Morishima (1982) Why has Japan “succeeded”? – Western technology and Japanese ethos 



 

 4  

 

dessa länders marknader är stor, speciellt då utländska investerare alltmer intresserar sig för 

dem. Genom att gruppera in länderna i samma enhet kan antaganden om samma 

förutsättningar göras, vilket kan leda till misslyckade etableringar och förlorade 

affärsmöjligheter. Enligt en teori, utvecklad av Cyert och March, präglas ett företags 

beslutsfattande starkt av hur mycket kunskap de besitter. Att inte ha tillräckligt med kunskap 

om landet som man ska etablera sig i kan alltså leda till att företag väljer felaktiga metoder 

eller tar felaktiga beslut angående sin etablering.
 20 

 Med hjälp av denna studie kan vi visa hur 

två till synes liknande länder egentligen är olika och att det därmed inte är lämpligt att 

tillämpa samma slags metoder i båda.  

 

1.3 Problemformulering  

Vi vill genom undersökningen få en djupgående bild av hur svenska företag har etablerat sig i 

Sydkorea och Japan, samt se på vilka problem de stött på i form av politiska, lagmässiga och 

kulturella barriärer. Detta för att kunna belysa skillnader mellan de två länderna, samt kunna 

urskilja specifika egenskaper hos dem. Det är viktigt för att undvika generaliseringar som kan 

leda till misslyckade investeringar i Japan och Sydkorea. Dessutom är det intressant att se på 

hur företagen ser på framtiden i respektive land för att få en bild av hur intressanta dessa 

marknader är inom den närmsta framtiden.  

 

1.4 Syfte 

Syftet med undersökningen är att besvara följande huvudfrågor:  

 Hur gick etableringsprocessen till och vilken etableringsmetod använde företagen i 

Sydkorea respektive Japan? 

 Vilka problem har företagen stött på under sin etablering i respektive land? 

 

Delsyftet i vår undersökning är följande: 

o Vilken etableringsmetod har visat sig ge bäst resultat, ur företagens synpunkt, i 

respektive land? 

 

 

                                                 
20

 Johanson, J., Blomstermo A., Pahlberg, C. Företagets internationaliseringsprocess – Lärande i nätverk, s. 

50ff 
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1.5 Avgränsning 

Åtta av de tillfrågade företagen valde att ställa upp i denna studie och därmed baseras studien 

på deras information och påståenden. Ingen hänsyn har tagits till vilken bransch företagen 

tillhör eller hur stora de är. Den mest effektiva etableringsmetoden i respektive land kommer 

att presenteras efter företagens syn på sitt förväntade resultat. Vi kommer inte behandla årets 

resultat i årsredovisningar på grund av sekretesskäl. Inga statistiska analyser har utförts på 

sambanden mellan etableringsmetoder och effektivitet då vi inte har tillräckligt med företag i 

vår studie för att kunna möjliggöra det. 
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2 Historik 

I detta kapitel redogör vi för de undersökta ländernas ekonomiska historia. Vi går igenom 

historiska händelser som har påverkat den ekonomiska utvecklingen. Detta för att ge läsaren en 

nödvändig grund för vidare förståelse av studien och för att kunna belysa viktiga skillnader 

mellan ländernas utvecklingsmetoder samt viktiga händelser som har bidragit till ländernas 

nuvarande ekonomiska situation. 

 

2.2 Sydkoreas ekonomiska historia  

Sydkoreas snabba utveckling sedan 1960-talet har länge varit ett intressant ämne för 

ekonomiska forskare och teoretiker. Från att ha varit ett av världens fattigaste länder, i nivå 

med många fattiga afrikanska länder, har Sydkorea idag utvecklats till ett av Asiens och även 

världens rikaste länder bland annat med hjälp av en protektionistisk och exportorienterad 

politik samt bistånd från USA.
 21 

Landet har idag en BNP per capita som ligger på europeiska 

nivåer och rankas som världens elfte största ekonomi. Den snabba återhämtningen från 

finanskrisen (2008-) har visat prov på landets ekonomiska styrka och framtidsutsikterna ser 

väldigt positiva ut för landet. Enligt internationella bedömare förväntas tillväxten fortsätta på 

samma positiva sätt som förut.
22

 Problemet är dock frågan om hur Sydkorea ska få tillväxten 

att fortsätta på samma sätt som innan den ekonomiska krisen.
23

  

 

Det koreanska kriget, som slutade år 1953, lämnade Sydkorea som ett av världens fattigaste 

länder med en BNP per capita som var under 70 USD. Landets snabba utveckling har 

intresserat ekonomer och forskare världen över och dess ekonomiska historia är även idag ett 

intressant ämne att forska om. En av anledningarna till den snabba utvecklingen beskrivs vara 

det ökande sparandet, initierat av den sydkoreanska staten. Från en sparandenivå på 4,1 % av 

BNP växte sparandet till hela 20 % under ett 20-års period. Dessa så kallade forced savings 

implementerades av staten genom att förbjuda konsumtionen av importerade lyxvaror samt en 

strikt kontroll över övrig import.
24

  

                                                 
21

 Rodrick, Grossman, Norman (1995) Getting interventions right: How South Korea and Taiwan grew rich, 

Economic Policy, Vol. 10, No. 20 pp. 53-107 
22

 http://www.swedishtrade.se/sv/vara-kontor/asien/sydkorea/om-sydkorea/, 101006, 15:40 
23

 Kwon, Huck-ju och Yi, Ilcheong (2009). Economic Development and Poverty Reduction in Korea: Governing 

Multifunctional Institutions. Blackwell Publishing: Development and Change 40(4): 769-792. 
24

 Chang, Lawrence (1992-93). Financial Mobilization and Allocation: The South Korean Case. Studies in 

Comparative International Development, Vol. 27, No. 4, 41-53. 
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Ekonomiska bidrag från USA under 1950- och 60-talet var en annan faktor som möjliggjorde 

sparandet i Sydkorea. I takt med att det amerikanska biståndet minskade började den 

koreanska staten förlita sig allt mer på sina höga importtariffer. Detta var dock ingen 

långsiktig lösning och staten insåg att de hade två val för att skapa en hållbar ekonomisk 

tillväxt; de kunde antingen främja utländska direktinvesteringar (FDI) eller utländska lån. 

Rädslan för utländskt ökat inflytande via FDI gjorde att de valde det senare alternativet. 

Resultatet blev ökat lånande från andra länder och vid 80-talets början var Sydkorea ett av 

världens mest skuldsatta länder.
25

 De höga skulderna blev dock inte synliggjorda förrän 

asienkrisen drabbade landet under 1990-talet.
 26

 När den sydkoreanska staten insåg nackdelen 

med lån ökade satsningar på att locka utländska investerare.
27

 Under mitten av 1990-talet 

växte så kallade ”chaebols” fram på den Sydkoreanska marknaden. Begreppet kan enklast 

förklaras som konglomerat: Stora företag som bedriver en mängd olika verksamheter. Dessa 

chaebols dominerar idag den Sydkoreanska marknaden och bidrar stort till landets ekonomi.
28

  

 

Sveriges relation till Sydkorea tog fart då ”diplomatiska förbindelser” upprättades mellan 

länderna år 1959. En svensk ambassad öppnades i landet år 1977 och detta skapade 

möjligheter för svenska företag att etablera sig i Sydkorea då de nu kunde få hjälp av 

ambassaden. Sydkoreas snabba tillväxt skapade incitament för svenska företag att etablera sig 

i landet och under 1990-talet skedde stora svenska investeringar på den sydkoreanska 

marknaden. Många av Sveriges stora multinationella koncerner finns representerade i 

Sydkorea och utöver det finns över hundra mindre svenska företag representerade i landet 

genom ”lokala agenter och distributörer”. Sydkorea lyckades relativt snabbt återhämta sig 

från Asienkrisen under 1990-talet och därefter har den ekonomiska utvecklingen ”ökat 

kraftigt”. Trots att landets ekonomiska utveckling tog fart redan under 1960-talet dröjde den 

politiska utvecklingen och det var inte förrän vid 1990-talets början som landet kunde komma 

att beskrivas som en verklig demokrati.
29

 

 

                                                 
25

 Kwang S. Chung and Yen Kyun Wang (1994) MG Quibria, Rural Poverty in Developing Asia - Republic of 

Korea, p. 53-154 
26

 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ks.html, 101007, 14:37 
27

 Chang, Lawrence (1992-93). Financial Mobilization and Allocation: The South Korean Case. Studies in 

Comparative International Development, Vol. 27, No. 4, 41-53. 
28

 Kwang S. Chung and Yen Kyun Wang (1994) MG Quibria, Rural Poverty in Developing Asia - Republic of 

Korea, p. 53-154 
29

 http://www.regeringen.se/sb/d/2520/a/14507, 101006, 15:23 
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Det goda investeringsklimatet, de låga skatterna samt frihandelsavtalet med EU (Den 6 

oktober 2010 tecknade EU ett av sina största frihandelsavtal med länder utanför unionen, med 

Sydkorea och detta förväntas bli en i raden av liknande uppgörelser med Asiatiska länder.
30

) 

skapar goda förutsättningar för svenska företag på den sydkoreanska marknaden.
31

 Sydkoreas 

geografiska läge skapar ännu ett incitament för etablering, speciellt för företag som vill 

expandera i den östasiatiska regionen. Landet fungerar som en hubb för handel med 

närliggande intressanta marknader som Kina och Japan.
32

 

 

Sydkoreas framtida utmaningar består i dagsläget av en åldrande befolkning, en icke flexibel 

arbetsmarknad och beroendet av tillverkningsorienterad export för upprätthållandet av den 

ekonomiska tillväxten.
33

 

 

2.2 Japans ekonomiska historia 

Under 1600-talet och två århundraden framåt var Japan isolerat från omvärlden och kunde på 

så sätt utveckla en stark inhemsk kultur. Efter att ha undertecknat ett avtal med USA år 1854, 

öppnade Japan portarna för omvärlden och landets industrialisering tog fart. Under slutet av 

1800- och början på 1900-talet hade Japan blivit en stormakt och ockuperade bland annat 

Sydkorea och delar av Kina. Efter händelserna i Pearl Harbor år 1941, gav sig USA in i andra 

världskriget och ödelade stora delar av Japan, men trots detta har landet lyckats återhämta sig 

och är idag världens andra största ekonomi.
34

 Även denna gång var USA starkt involverade i 

Japans återhämtning efter kriget.
35

 På senare år har Japan genomlevt två ekonomiska kriser 

och de har påverkat den ekonomiska utvecklingen, men i dagsläget är landet åter på rätt spår 

och är som sagt en av världens ledande ekonomier.
36

 

 

Med sina 128 miljoner invånare står Japan idag för mer än 50 % av Asiens BNP och en 

femtedel av världsproduktionen. Då den japanska marknaden präglas av ständiga förändringar 

finns möjligheter för utländska investerare och företag att etablera sig där. Intresset för 

                                                 
30

 http://www.dn.se/nyheter/varlden/avtal-eusydkorea-underskrivet-1.1184009, 101006, 15:54 
31

 http://www.swedishtrade.se/sv/vara-kontor/asien/sydkorea/om-sydkorea/, 101006, 15:40 
32

 http://www.swedishtrade.se/sv/vara-kontor/asien/sydkorea/Om-Sydkorea/Bra-testmarknad-och-naturlig-hub/, 

101006, 16:03 
33

 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ks.html, 101007, 14:37 
34

 CIA, (2010), The world factbook - Japan,,101007, 10:34 
35

 http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/lang/japan/n%C3%A4ringsliv, 101013, 11:07 
36

 CIA, (2010), The world factbook - Japan,,101007, 10:34 
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svenska företag ökar i Japan och under perioden 2005 till 2007 ökade omsättningen för 

svenska företag i Japan med 65 %. Till en början var det svensk verkstadsindustri som spelade 

den stora rollen på den japanska marknaden men under senare år har svenska företag som 

IKEA och H&M expanderat kraftigt och intresset för Sverige och svenska produkter har 

aldrig varit större än i dagens Japan. Ungefär hundra svenska bolag finns idag etablerade i 

landet och om man räknar med lokala dotterbolag stiger siffran till ungefär 150.
37

 

 

Efter ödeläggelsen under andra världskriget räknades Japan som ett u-land med ett BNP per 

capita som motsvarade en femtedel av den i USA. Med en årlig tillväxt på 8 %, som var en av 

de högsta i världen, lyckades dock landet bli det första som utvecklats från u- till i-land efter 

kriget.
38, 39

 Andra faktorer som bidragit till utvecklingen är ”investeringar i den privata 

sektorn, arbetskraft med stark arbetsmoral, tillgång till billig olja, innovativ teknologi och 

effektiva statliga ingripanden på industrin i den privata sektorn”.
40

 Ett nära samarbete mellan 

regeringen och näringslivet påverkade den ekonomiska situationen starkt och detta är något 

som återfinns även i Sydkoreas ekonomiska historia.
41

 Frihandelsavtalen initierade av IMF 

och GATT utnyttjades av Japan genom ökad export och redan vid 1968 hade landet blivit 

världens andra största ekonomi, efter USA. En kraftig urbanisering under 1950- och 1960-

talen gynnade industrin och Japans ekonomi gick från att vara baserad på jordbruk och 

tillverkning till industri med fokus på järn, stål, skeppsbygge, motorfordon och elektroniska 

prylar. Statens ekonomiska planer och ingripanden skapade en tillväxt som varade fram till 

70-talet och efter oljekrisen, 1979, skiftade marknaden ännu en gång fokus till datorer och 

andra tekniska IT-lösningar.
42

 

 

Den japanska ekonomiska tillväxten har varit 10 % under 1960-talet, 5 % under 1970-talet 

och 4 % under 1980-talet, men efter asienkrisen under 1990-talet har utvecklingen avtagit.
43

 

Det brukar talas om att den asiatiska tillväxt-bubblan ”sprack” i samband med asienkrisen.
 44

 

”Finansbubblan” uppkom i samband med Japans ökande utländska direktinvesteringar. 

Majoriteten av investeringarna skedde i Nordamerika och det var som sagt under 1990-talet 

                                                 
37

 http://www.swedishtrade.se/sv/vara-kontor/asien/japan/Om-Japan/, 101007, 10:52 
38

 http://web-japan.org/factsheet/en/pdf/e04_economy.pdf, 101007, 11:50 
39

 http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/lang/japan/n%C3%A4ringsliv, 101013, 11:13 
40

 http://web-japan.org/factsheet/en/pdf/e04_economy.pdf, 101007, 11:50 
41

 http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/lang/japan/n%C3%A4ringsliv, 101013, 11:13 
42

 http://web-japan.org/factsheet/en/pdf/e04_economy.pdf, 101007, 11:50 
43

 CIA, (2010), The world factbook - Japan,,101007, 10:34 
44

 http://web-japan.org/factsheet/en/pdf/e04_economy.pdf, 101007, 11:50 
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som denna bubbla sprack. Efter detta har Japans ekonomiska tillväxt saktats ner drastiskt och 

landet har haft svårigheter i att upprätthålla sitt internationella anseende inom 

världsekonomin. År 1993 nådde Japans tillväxt nollnivå. För att försöka motverka denna 

negativt lutande trend, skedde stora avregleringar inom finansmarknaden och 

administrationen under slutet av 1990-talet. Jordbruks-, skogsbruks- och även fiskeindustrin 

har dock behållit en relativt ålderdomlig struktur.
45

  

 

Under 2000-talet har den ekonomiska tillväxten i andra asiatiska länder som till exempel 

Kina, visat sig vara ett hot mot Japan i form av ökad konkurrens på världsmarknaden. 

Samtidigt hade den, till en början, även positiva effekter genom en ökad efterfrågan på 

japanskt stål och tunga kapitalvaror.
46

 

 

2008 års finanskris försatte Japan i ännu en svår sits och samma år hamnade landet i 

lågkonjunktur. Minskade företagsinvesteringar och global efterfrågan har haft vidare negativ 

effekt på landets ekonomi och i dagsläget är de största orosmomenten för framtiden den 

statliga skulden som utgör 194 % av BNP samt en åldrande befolkning.
 47

 Den åldrade 

befolkningen innebär bland annat en förändring i efterfrågan på elektroniska varor osv. 

Förändringar i ungdomars synsätt på arbete och utbildning har visat sig vara en annan faktor 

som påverkar Japans ekonomi och framtid starkt. Ett stort budgetunderskott och stora 

statsskulder är en annan börda som Japan behöver få bukt med för att kunna få rätsida på sin 

ekonomiska situation.
48

    

2.3 Kommentarer  

Det första som framgår genom att studera Sydkorea och Japans ekonomiska historia är hur 

tidsaspekten skiljer sig mellan dem. Japans utveckling påbörjades redan under 1600-talet 

medan Sydkorea inte kunde påbörja sin utveckling förrän under 1960-talet. Trots dessa olika 

förutsättningar har Sydkorea lyckats hinna ikapp Japan i snabb takt. En intressant fråga som 

uppstår är hur två länder, med så olika förutsättningar, har lyckats utvecklas till ungefär 

samma nivå. En förklaring som kan urskiljas genom Japans historia är landets involvering i 

världskrig och hur USA hjälpt landet med upprustningen efter nederlagen. USA har även haft 

                                                 
45

 http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/lang/japan/n%C3%A4ringsliv, 101013, 11:13 
46

 http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/lang/japan/n%C3%A4ringsliv, 101013, 11:13 
47

 CIA, (2010), The world factbook - Japan,,101007, 10:34 
48

 http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/lang/japan/n%C3%A4ringsliv, 101013, 11:13 
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en hand i Sydkoreas snabba utveckling genom sina bistånd. Vidare har både den japanska och 

koreanska staten varit väldigt aktiva genom ingripanden i respektive lands privata sektorer 

samt restriktioner på import osv. 
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3 Metod 

I detta kapitel redogör vi för vilket förhållningssätt vi har antagit samt vilka metoder som vi har 

använt vid genomförandet av studien. Dessutom presenterar vi valet av intervjuobjekten och 

bortfall. Slutligen tar vi upp reliabiliteten och validiteten för vår uppsats.   

3.1 Vetenskapligt synsätt 

Denna studie utgår från ett hermeneutiskt förhållningssätt vilket innebär att vi studerar, tolkar 

och vill förstå varför förhållandena ser ut som de gör i Sydkorea och Japan. Inom 

hermeneutiken används kvalitativa förståelse- och tolkningssystem, vilket i vårt fall 

återspeglas i intervjuer samt analyser av litteratur och vetenskapliga artiklar. Avsikten med 

denna studie är att förstå det unika i varje fall som studeras och därmed kunna förklara varje 

enskild tolkning av teorierna.
49

 Insamlade data kommer att tolkas utifrån den teoretiska 

referensramen samt med hjälp av diagram och tabeller. 

 

Huvudsyftet med en empirisk undersökning är att kunna förena teori med empiri. Om man 

inte har empiriskt stöd för teorin kan den lätt bli en spekulation och en empirisk undersökning 

utan teoretiskt stöd kan bli avskilda beskrivningar av isolerade företeelser.
50

 För att redogöra 

samband mellan empiri och teori finns det tre arbetssätt; deduktion, induktion och 

abduktion.
51

 Det induktiva inslaget består av att vi samlar in data och utifrån det försöker 

urskilja speciella mönster som kan leda till nya slutsatser. 

 

I vår uppsats har vi arbetat med ett abduktivt arbetssätt, vilket innebär att vi kombinerat 

induktion och deduktion. Vi växlar mellan teori och empiri. Fördelen med ett abduktivt 

arbetssätt är att man inte låser sig i för hög grad utan arbetar fritt och samtidigt är objektiv. 

Nackdelen är att det blir lätt att influeras av tidigare erfarenheter och forskning.
 52

  Visserligen 

påverkades denna studie av tidigare forskning och liknande men medvetenheten om detta 

gjorde att vi var noga med att endast använda tidigare forskning som vi ansåg vara tillförlitlig.   

 

 

                                                 
49

 R.Patel, B. Davidsson, Forskningmetodikens grunder, 2003, s. 26-30 
50

 Per Arne Tufte, A. Johannessen, Introduktion till samhällvetenskaplig metod, 2003, s. 45 
51

 R. Patel, B. Davidsson, Forskningsmetodikens grunder, 2003, s. 23-25 
52

 Ibid, s. 23-25 
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3.2 Undersökningsmetod 

Denna studie bygger på såväl insamlade data genom intervjuer, litteraturanalyser samt genom 

en enkätundersökning. Den kompletterade undersökningen utförs för att få fram företagens 

lönsamhet samt sådan information som vi kan ha missat under huvudintervjun. 

Undersökningen har alltså en kvalitativ grund med kvantitativa inslag. Informationen som 

insamlas genom intervjuerna kommer att analyseras och tolkas kontinuerligt och samma 

metod används för informationen vi får genom litteratur och vetenskapliga artiklar. Den 

kvantitativa delen består, som sagt, av informationen som vi samlar in genom den 

kompletterande enkäten. Den kommer innehålla data om bl.a. lönsamhet ur företagens 

synpunkt, företagens kunskap om marknaden innan etablering och företagens 

marknadsandelar. Detta kommer sedan att behandlas genom tabeller som ger en översiktlig 

bild för att kunna se samband.
53

 

 

3.3 Tillvägagångssätt 

Denna studie ämnar undersöka svenska företags etableringsmönster och metoder genom att 

jämföra de med existerande teorier. Genom att studera hur företagen har gått tillväga och 

sedan se på deras ekonomiska utveckling, kan vi svara på vilka metoder som visat sig vara 

mest effektiva samt om företagen har följt existerande teorier eller ”gått sin egen väg”. 

Nödvändig information angående företagens metoder för etablering, har vi fått genom våra 

intervjuer med svenska företag i Sydkorea och Japan. Dessa företag har valts ut med hjälp av 

listor som vi fått från Exportrådet i Japan och Sydkorea samt Korean Trade Center 

Stockholm. Den insamlade informationen har analyserats med hjälp av teorierna som finns 

beskrivna i teoriavsnittet samt genom att dra kopplingar till tidigare forskning och andra 

vetenskapliga artiklar och litteratur.  

 

För att kunna avgöra vilken etableringsmetod som visat sig ge bäst resultat, ur företagens 

synpunkt, har vi frågat de undersökta företagen om hur deras lönsamhet ser ut i dagsläget. 

Lönsamhetsnivån jämförs sedan med faktorer som hur många år företaget existerat i landet, 

vilket land etableringen skedde i, vilken etableringsmetod som använts osv. Detta kan ge oss 

en bild av vilket företag som lyckats bäst med sin etablering.  

                                                 
53

 Per Arne Tufte, A. Johannessen, 2003, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod 
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Sammanfattningsvis har vi genom listorna på svenska företag i respektive land, fått kontakt 

med åtta företag som valde att medverka i denna studie. Vi sökte fakta om Japan och 

Sydkorea samt teorier om etableringar och internationalisering. Teorier hittade vi genom 

artiklar, böcker och sökningar på databaser på Internet. Utifrån denna kunskap kunde vi 

utforma frågor för intervjuer. Därefter har vi bearbetat insamlat data med hjälp av valda 

teorier för att sedan kunna dra slutsatser.  

 

Företagen har önskat att få vara anonyma. De vill inte att uppgifter som nämnts i denna 

uppsats på något sätt ska kunna skada deras rykte och därmed riskera att förlora förtroendet 

hos sina kunder och partners. 

 

3.4 Datainsamlingsmetod 

Undersökningen bygger på både primär- och sekundärdata. Primärdata består av 

informationen som samlats in genom intervjuerna. Sekundärdata består av informationen som 

vi samlat in från tidigare forskning. För intervjuerna hade vi en intervjumall som 

konstruerades med hjälp av tidigare forskning samt teorier. För att ge respondenten utrymme 

att utveckla sina svar, är intervjuerna semistrukturerade. Samma intervjumall har använts för 

intervjuerna med företagen med mindre anpassningar beroende på vilket land det handlade 

om. Vi var, båda två, närvarande vid alla mötes- och telefonintervjuer för att undvika 

missuppfattningar och olika tolkningar av svaren. Även mailintervjuerna bearbetades 

tillsammans.  Intervjuerna spelas in med hjälp av en diktafon för senare transkribering. Detta 

underlättar arbetet då vi kan återgå till svaren om något är otydligt. Samtliga respondenter 

hade erbjudit sig att svara på vidare frågor och funderingar som vi kunde tänkas ha. Vissa 

intervjuer genomfördes på engelska för att intervjuobjektet inte kunde svenska och 

översättningen skedde efter transkriberingen. 

 

För att få någon slags bild av företagens lönsamhet valde vi att utföra kompletterande mail-

intervjuer, där företagen kunde dela med sig av deras syn på lönsamhet i respektive land. 

Frågorna var strukturerade med svarsalternativ, men det fanns utrymme för intervjuobjekten 

att utveckla sina svar om de ville.  
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För att kunna svara på frågan om vilken etableringsmetod som gav bäst resultat frågade vi 

företagen om årsredovisningar för de utländska enheterna. De intervjuade ansåg att 

årsredovisningarna inte kunde bidra med rättvisande resultat för deras lönsamhet och de gick 

därmed med på att lämna ut dessa uppgifter. Vi valde därmed att fråga de intervjuade om hur 

resultaten såg utifrån deras synpunkt, för att kunna besvara vår fråga. Metoden kan medföra 

en minskning i trovärdighet då vi inte fick direkta siffror, men fördelen med detta är att vi får 

en bild utifrån företagens synvinkel och därmed en insikt i organisationen. Vi anser därmed 

att denna metod ändå ger studien trovärdighet.  

 

Intervjuerna med företagen gav olika mycket information och därmed råder en viss obalans i 

presentationen av empirin för de olika respondenterna. Några företag valde att ge oss utförliga 

svar medan andra företag valde att hålla information så kort och koncis som möjligt. Vi har 

dock gjort ett medvetet val att presentera den information vi anser vara intressant för analysen 

och därmed har en viss obalans skapats i presentationen av de olika företagen. 

 

3.5 Urval 

Populationen i denna undersökning består av svenska företag som vi lyckats kontakta med 

hjälp av listor och kontaktuppgifter från exportrådet, KOTRA (Korean Trade Stockholm) och 

företagens hemsidor. Vi har inte tagit hänsyn till företagens storlek och hur länge de har 

funnits etablerade på de studerade marknaderna. Vi räknar alla företag som listats av 

exportrådet som ”Svenska företag” som svenska företag, alltså företag som har moderbolag i 

Sverige eller startades i Sverige. Vidare tas ingen hänsyn till vilken bransch företagen tillhör. 

Detta för att få ett så spritt urval som möjligt vilket kan möjliggöra en översikt över svenska 

företag i Sydkorea och Japan. 

3.6 Bortfall 

För att kunna utföra vår undersökning hade vi räknat med att intervjua minst 5-10 företag. 

Förfrågningar om intervjuer där vi förklarade syftet med vår undersökning, skickades ut till 

ungefär 50 svenska företag i varje land. Listorna på svenska företag i Sydkorea och Japan, 

fick vi från KOTRA respektive japanska ambassaden. Totalt sett fick vi 11 positiva svar och 

resterande kan alltså räknas som externa bortfall. Av dessa 11 företag utfördes 5 mail-

intervjuer och 6 djupgående intervjuer genom telefon och besök. Tre av mail-intervjuerna 
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visade sig vara oanvändbara på grund av korta svar och de räknas alltså till det interna 

bortfallet.
54

 Sammanlagt har vi med 8 företag i vår studie. 

3.8 Reliabilitet och Validitet 

När man utför en vetenskaplig undersökning är det viktigt att mäta reliabiliteten och 

validiteten i undersökningen. Validitet kan förklaras som en koppling som visar om man har 

mätt det man avsett att mäta.
 
Hur väl stämmer den teoretiska delen med den empiriska? Svaret 

på denna fråga kan förklara hur hög ”inre validitet” som undersökningen har.
55

 Våra 

intervjufrågor baserades på valda teorier för uppsatsen och därmed kan den inre validiteten i 

undersökningen beskrivas som hög. Intervjuerna har utförts med lämpliga personer och 

företag för vårt syfte. Frågorna som ställts är tydliga för att respondenten ska förstå vad vi är 

ute efter för svar och det ledde till att svaren blev som vi hoppats. Däremot visade det sig att 

de elektroniska intervjuerna var svårare att utföra på rätt sätt. Vissa av svaren på mail-

intervjuerna blev för korta för att kunna användas i undersökningen och detta försökte vi lösa 

genom att omformulera vissa frågor till kommande intervjuer. Efter omformuleringarna blev 

intervjuerna mer tillfredsställande. 

 

Den yttre validiteten handlar om möjligheterna till generaliseringar utifrån insamlat empiriskt 

material.
56

 Syftet med vår undersökning är att kunna påvisa likheter och skillnader mellan 

svenska företags etableringar i Sydkorea och Japan. Efter intervjuer med åtta företag som 

finns etablerade i antingen ett eller båda länderna, kan vi få en inblick i vilka skillnader som 

förekommer. Detta ger oss en tillräcklig grund för att upptäcka mönster bland företagens 

erfarenheter och vi kan då göra försiktiga generaliseringar, bland urvalet, som kan besvara 

vårt syfte. En fördel med vår undersökning är att vi har valt att undersöka företag ur olika 

branscher istället för att rikta in oss på en. Syftet med undersökningen är att få en så generell 

bild som möjligt av den Japanska och Sydkoreanska marknaden och detta kan vi få genom att 

se på flera branscher samtidigt, vilket vårt urval tillåter. Den yttre validiteten kan alltså 

beskrivas som hög då vi kan göra generaliseringar för vårt urval. Helhetsmässigt är validiteten 

i denna forskning relativt hög och den kunde ha lyfts upp ännu mer om fler företag 

medverkade i studien. 

 

                                                 
54
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Med reliabilitet menas kortfattat hur tillförlitligt insamlat data är. Det kan vidare förklaras 

med att hög reliabilitet föreligger om en till undersökning skulle utföras på samma population 

och påvisade samma resultat.
57

 Denna undersökning är inte begränsad för en viss tidsperiod 

utan fokuserar på etablering, svårigheter och skillnader mellan Japan och Sydkorea utan att 

någon hänsyn tas till tidsperioder. Av de intervjuade företagen skedde den tidigaste 

etableringen under 1970-talet. Intervjufrågorna är som sagt anpassade till syftet och skulle 

mycket väl kunna användas i en ny undersökning med samma syfte och med största 

sannolikhet påvisa samma resultat. Vi frågar om företagens erfarenheter under etableringen 

och vilka svårigheter som förekom och detta är information som består och inte kan förändras. 

Däremot kan våra frågor om vilka svårigheter som företagen stöter på i dagsläget mycket väl 

komma att förändras. Om undersökningen utförs igen, med samma mätinstrument, syfte och 

population, kan svaren om skillnader och svårigheter idag alltså förändras. Även lönsamheten 

förändras med stor sannolikhet. Däremot kommer företagens historia och etableringsmönster 

alltid vara detsamma. En faktor som kan ha påverkat reliabiliteten negativt är att några av 

intervjuerna utfördes på engelska, vilket kan leda till svårigheter vid översättning. 

Misstolkningar kan lätt uppkomma vid översättningen, men vi har varit medvetna om detta 

och har hela tiden försökt undvika sådana misstolkningar. 

 

Marknaderna som vi undersöker, och ekonomiska förhållanden i allmänhet, förändras både 

långsamt och snabbt. Marknads- och företagsundersökningar som denna är generellt sett 

aktuella under en viss tidsperiod på grund av ständiga förändringar i de undersökta faktorerna. 

Att säga att sådana undersökningar saknar tillförlitlighet är dock fel. Undersökningar som 

denna utförs för att ge en dagsaktuell bild av läget på de undersökta marknaderna och det 

lyckas de väl med. Sammanfattningsvis kan tillförlitligheten över en längre tid beskrivas som 

låg men tillförlitligheten för denna undersökning och dess syfte, för den tidsperiod den avsetts 

vara gällande, är hög. För att undvika låg reliabilitet har vi medvetet utformat intervjufrågorna 

med så precisa och konkreta frågor som möjligt.
58

 

 

Det finns både för- och nackdelar med anonymitet som inverkar i vår uppsats, där nackdelen 

med anonyma källor är att uppsatsen kan riskera att bli för abstrakt.
59

 Det orsakar även 

svårigheter för läsaren att kontrollera uppgifterna och källorna vilket medför en minskning på 
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trovärdigheten i studien. Anonymitet kan ge en mer djupgående och tillförlitligare 

information, då företagen inte är rädda för att av misstag säga något som skulle kunna skada 

företaget. Vi anser att fördelarna med anonymitet överväger nackdelarna. 

 

Något som kan påverka både reliabiliteten samt validiteten i vår studie är sättet vi har valt att 

mäta effektivitet på. Vi har frågat företagen om deras syn på sin lönsamhet och detta kan lätt 

bli subjektivt då företagen kan välja att vinkla sina svar till sin fördel. Detta kan dock ha 

undgåtts genom vårt beslut att hålla undersökningen anonym.  
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4 Teori 

Här presenteras de teorier som vi har valt att bygga uppsatsen på och sedan följer en redogörelse 

över vilka etableringsstrategier som finns. Därefter redogör vi för tidigare forskning och sedan en 

sammanfattande diskussion om detta. Efter det sammanfattar vi slutligen dessa teorier i vår 

modell som syftar till att ge läsaren en bild av hur själva forskningsprocessen har gått till.  

4.1 Uppsalamodellen 

Uppsalamodellen utvecklades under 70-talet av två svenska forskare, Johanson och Vahlne 

från Uppsala universitet. Forskarna hade observerat mönstren vid utlandsetablering hos 

svenska tillverkningsföretag och kom fram till en modell som bestod av fyra olika steg, där 

varje steg företräder en högre grad av internationalisering och marknadsengagemang. De fyra 

stegen att ta sig in på en marknad är; 

 

 Steg 1: Ingen regelbunden exportaktivitet, sporadisk export. 

 Steg 2: Export via självständiga representanter, export. 

 Steg 3: Etablering via utländsk återförsäljare. 

 Steg 4: Utländska produktions- och tillverkningsenheter.
60

  

 

Modellen visar även att företag börjar sin utlandsetablering med att först träda in på 

marknader med litet psykiskt avstånd, för att successivt vidare etablera sig på marknader med 

större psykiskt avstånd. De faktorer som definierar psykiskt avstånd är bland annat skillnader 

i kultur, språk och politiska system, vilket stör informationsflödet mellan företagen och 

marknaden. Därmed väljer företagen att gå först in i marknader som de enklast kan förstå. 

Etableringen försvåras genom att ju mindre information företagen har om marknaden desto 

större blir det psykiska avståndet.
61
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Figur 4.1.1 - Uppsalamodellen 

 

Källa: Egen illustration 

 

Enligt Whitelock expanderar företag sina affärer utomlands över tid baserat på deras 

kunskapsutveckling, vilket leder till att det psykiska avståndet minskar. Detta betyder att med 

expansion i psykiskt närliggande länder ökar kunskapen om marknader som ligger psykiskt 

längre bort. Avståndet blir inte lika stort längre, då man vet mer och mer. Whitelock gör även 

skillnad mellan kunskapen som kan erhållas; objektiv kunskap, som kan läras ut, och 

erfarenhetskunskap, som endast kan införskaffas genom personlig erfarenhet. Den sistnämnda 

är den kritiska typen av kunskap man kan erhålla.
62

 

 

Efter de resultat som Johanson och Vahlne hade kommit fram till utifrån sina observationer, 

fanns det ett behov av en modell som kunde förklara dessa iakttagelser. Därmed skapades 

Uppsalamodellens internationaliseringsprocess, annars kallad IP-modellen. Enligt denna 

modell är internationaliseringsprocessen ett samspel mellan kunskapsutveckling och 

marknadsengagemang. Företagen arbetar, enligt teorin, oavbrutet för att utveckla sin kunskap, 

då begränsad kunskap påverkar företagens verksamhet och beslutsfattande. IP-modellen 

består av fyra grundbegrepp; marknadskunskap, marknadsengagemang, engagemangsbeslut 

och löpande aktiviteter. De två första, marknadskunskap och marknadsengagemang, syftar på 

företagets situation och hur internationaliserat det är. De andra två, engagemangsbeslut och 

löpande aktiviteter, syftar på utveckling i företagets internationalisering.
63

 Modellen 

reviderades senare för att det fanns fler faktorer som påverkade 

internationaliseringsprocessen. 
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Johanson & Vahlne motiverar skälet till den reviderade Uppsalamodellen genom att 

företagsklimatet nuförtiden ses som en väv av relationer, alltså nätverk, än som en neoklassisk 

marknad med många oberoende leverantörer och kunder. I förhållande till det relevanta 

nätverket är utanförskap grunden till osäkerhet, mer än det psykiska avståndet. Synsättet för 

den reviderade modellen utgår från att varje företag är inbegripna i ett affärsnätverk bestående 

av olika aktörer som är kopplade till varandra, oftast på ett osynligt och komplext sätt. Dessa 

relationer utgör marknaden och för att lyckas med internationaliseringen krävs det att 

företaget är med i ett nätverk och har s.k. ”innanförskap”. Möjligheter skapas då man är med i 

ett nätverk, men det kan också skapa begränsningar. I nätverken stävar varje aktör för att 

förstärka sin position, vilket görs genom internationalisering.
64

  

 

Johanson och Vahlne beskriver aktörerna som bärare av tyst kunskap, engagemang, 

nätverksrelationer och engagemang. Lärande sker genom att varje företag förfogar över sin 

egen kunskap, som de delar med och byter genom starka förpliktelser gentemot varandra. Att 

kunna identifiera och utnyttja nya möjligheter genom de etablerade nätverksrelationerna är en 

avgörande faktor för vilken marknad företagen väljer. Därmed är utvecklingen av möjligheter 

mer avgörande för internationaliseringen än att undkomma osäkerheter.
65

 

 

Figur 4.1.2 – Affärsnätverkets internationaliseringsprocess 

 

Källa: Johanson och Vahlne (2009) 
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Möjligheter utgör en del av kunskapen. Författarna anser att möjligheterna är det viktigaste 

inslaget i den insamlade kunskap som driver processen. Andra viktiga beståndsdelar för 

kunskap är bl.a. behov, förmåga och strategier.  

Den andra tillståndsvariabeln kallas för nätverksposition och identifierades i den ursprungliga 

modellen som ”marknadsengagemang”. Johanson och Vahlne antar nu att 

internationaliseringen bedrivs inom ett nätverk. Relationer kännetecknas av specifika nivåer 

av kunskap, förtroende och engagemang som kan vara ojämnt fördelat mellan de inblandade 

parterna, och därmed de kan skilja sig i hur de främjar framgångsrik internationalisering. Men 

om processen ses som potentiellt givande, som ett önskvärt resultat av lärande, förtroende och 

engagemangbyggandet kommer huvudföretaget att trivas med ett partnerskap och en 

nätverksställning.
66

 

 

I förändringsvariabler bytte de ut den ursprungliga ”löpande aktiviteter” till ”lärande, 

skapande och förtroendeskapande” för att utgöra resultaten av den nuvarande verksamheten 

tydligare. Begreppet löpande aktivitet eller verksamhet, i den ursprungliga modellen var 

avsedd att påvisa att regelbunden daglig verksamhet spelar en viktig roll, och leder till ökad 

kunskap, tillit och engagemang. Deras användning av termen ”lärande'' är på en högre nivå av 

abstraktion, det de tror på är mer än praktiskt lärande, även om de fortfarande anser att detta 

är den viktigaste typen av lärande. De har gjort den känsloladdade dimensionen av 

förtroendeskapande tydligare än i den tidigare modellen, eftersom de anser att det förtjänar en 

status som liknar den kognitiva dimensionen. Dessutom vill de lyfta fram möjlighetsskapelse, 

vilket är ett kunskapsproducerande dimension då de anser att utveckling av möjligheter är en 

viktig del av varje relation.
67

 

 

Den andra förändringsvariabeln, ”relations engagemangsbeslut” är en anpassning av den 

ursprungliga modellen. De lade till ”relation” för att klargöra att åtagandet är för relationer 

eller nätverk av relationer. Denna variabel innebär att huvudföretaget beslutar att antingen öka 

eller minska graden av engagemang till en eller flera relationer i sitt nätverk. I extrema fall, 

kan detta beslut endast visa sig på en psykologisk nivå. Dock syns besluten genom 

förändringar i etableringsstrategi, storlek på investeringar, organisationsförändringar och i 

beroendenivån. En förändring av åtagande kommer antingen förstärka eller försvaga 

relationen. Från ett nätverk synvinkel finns det två typer av beslut för åtagande om relationer. 
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De kan i första hand att utveckla nya relationer, i de flesta fall företag, i andra fall kan vara 

om att bygga broar till nya nätverk och fylla strukturella hål.
68

 

 

Enligt Johanson et al. fanns det två utgångspunkter som klargör de mönster och obesvarade 

frågor som skapades när företagen etablerade sig utomlands. Den första premissen var att 

företagen var tämligen små och deras tillväxt på utländska marknader berodde på deras 

internationella utveckling.
69

 Detta resonemang grundade sig på Penroses teori om att ett 

företags tillväxt baseras på deras förmåga att använda, kombinera och utveckla sina resurser.
70

 

Den andra premissen grundar sig Cyert och Marchs teori om att begränsad kunskap präglar 

företagens beslutsfattande. Begränsad kunskap har en stor negativ inverkan på företagens 

beslutsfattande och handlande, därför arbetar de oavbrutet med att utveckla sina kunskaper.
71

 

 

Enligt Whitelock kom Johanson och Vahlne upp med avvikelser för sin egen modell, då det 

fanns tidigare forskning som inte stödde deras modell. Det finns tre undantag i deras modell 

om stegvis växande marknadsengagemang som en respons till ökad marknadskunskap; 

 

 När företag har stora resurser kan det förväntas att de gör större 

internationaliseringssteg. 

 När marknadsförhållandena är stabila och homogena kan relevant marknadskunskap 

erhållas på andra sätt än genom erfarenhet.  

 När företag har väsentligt mycket med erfarenhet från marknader med liknande 

förhållanden, kan det vara möjligt att generalisera den erfarenheten till den specifika 

marknaden.  

 

Vad Johanson och Vahlne menar är att internationaliseringsprocessen är baserad på beteendet 

hos olika aktörer i företaget och särskilt hos de som är involverade i en utländsk marknad.
72

  

 

Kritik mot Uppsalamodellen visar dock att modellen inte alltid går att tillämpa på 

verkligheten. Internationaliseringsprocessen för ett företag följer oftast inte stegen i 
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Uppsalamodellen utan tvingas anpassa sin etablering efter rådande omständigheter på 

marknaden. Hedlund och Kverneland menar att detta kan förklaras av förändringar och 

konkurrens i omgivningen som tvingar företagen att anamma nya metoder för etablering. Det 

är inte längre det psykiska avståndet som spelar störst roll i val av etablering utan det är andra 

faktorer som påverkar företagens beslut. Utvecklingen på senare tid har lett till att psykiska 

avstånd minskar och marknader har blivit mer homogena genom tillgängligheten av 

information.
73

  

 

Vidare menar kritiker att Uppsalamodellen inte är tillräcklig för att förklara företagens 

internationaliseringsprocesser. Processerna skiljer sig, enligt kritikerna, från bransch till 

bransch och företagen har blivit mer risktagande under senare tid genom att de vågar etablera 

sig på okända och nya marknader. Det är idag svårt att förutse ett företags beteende i en 

internationalisering då det finns så många olika faktorer som påverkar situationen.
74

 Vi valde 

dock att arbeta vidare med Uppsalamodellen i denna uppsats för att vi anser att den har en 

inverkan på hur företagen tar sina beslut samt då den har ett sådant stort inflytande bland de 

akademiska skolorna. 

 

4.2 Nätverksperspektivet 

Aktörer är autonoma och är kopplade till varandra genom relationer, som är flexibla och kan 

ändras följaktligen till snabba förändringar i omgivningen. Det så kallade ”limmet” som håller 

ihop relationerna är baserade på tekniska, ekonomiska, legala och speciellt personliga 

anknytningar. Aktörerna i nätverket måste vara motiverade till att engagera sig med en ny 

aktör, detta kräver väldigt mycket resurser och kan betyda att företag måste anpassa sig vilket 

kan vara komplicerat. Sannolikheten är större att ett tillfälle uppstår för etablering på en 

utländsk marknad för ett företag inom nätverket, men det kan även skapa en möjlighet om ett 

företag inifrån nätverket tar initiativ för att t.ex. samarbeta med ett företag som står utanför 

nätverket. Dessa nätverk kan sträcka sig över landsgränser och utvidgningen av nätverken kan 

ha en stark inverkan på internationaliseringen av ett företag.
75

 I nätverksperspektivet antar 

man att aktörer är opportunistiska, dock regleras oftast den enskilda aktörens opportunism 

kraftigt av nätverket och beroendet av relationen till transaktionens motpart.   

                                                 
73

 Hedlund, G., Kverneland, A., 1984, Investing in Japan: The experience of Swedish firms 
74

 Andersen, O., 1993, On the internationalization process of firms: A critical analysis 
75

 Johanson, J., Blomstermo A., Pahlberg, C. Företagets internationaliseringsprocess – Lärande i nätverk 



 

 25  

 

Dessa nätverksrelationer kan delas in i två typer; svaga bindningar och starka bindningar. De 

svaga bindningarna definieras som relationer som skett av en mer tillfällig natur, som t.ex. 

temporära affärer och dylikt. Starka bindningar är nära relationer som grundar sig på 

förtroende och dessa har oftast sin grund i affärsrelationer som har resulterat i sociala 

relationer och tvärtom. De svaga bindningarna är viktigast när insamling av information om 

internationalisering och exportkanaler sker. Starka bindningar kan ha en negativ inverkan på 

informationsinsamlande då företag kan hamna i en sits där de endast lyssnar på sina 

medaktörer i nätverken, utan att söka efter viktig information på annat håll.
76

  

 

Nätverksrelationerna bygger på förtroende, interaktion och utbyte av information mellan 

företagen. Detta behöver inte endast gälla mellan företag utan även leverantörer, kunder, 

konkurrenter och distributörer. Interaktionerna ger båda parter värdefullt utbyte av teknik och 

resurser. Nätverken är oftast av lokal natur om företagen är små och detta leder till att 

förtagen blir beroende av det lokala nätverkets inhysta styrka och hur förmedlingen av 

informationen är uppbyggd. Det är viktigt att de lokala nätverken har kontakt med 

internationella nätverk för att kunna få den information de behöver för utlandsetablering och 

har man inte detta måste man allokera mer interna resurser för att inhämta den kunskap som 

behövs för att etablera sig utomlands. Företag går ihop och internationaliserar sig 

tillsammans, för att de förväntar sig att om de samarbetar ger det bättre utdelning än om de 

hade gjort det helt själva. Genom att utveckla relationer till närverk i andra länder skapas 

förutsättningar för internationalisering. Detta kan ske på tre olika sätt: 
77

 

 

 Internationell utbyggnad; vilket innebär att kontakter och relationer etableras i nya 

länder. 

 Penetration; Företagen försöker penetrera redan etablerade nätverk för att kunna nå 

andra länder och skapa sina egna. 

 Integration; vilket innebär att nätverk från utbyggnaden utnyttjas genom att de 

utvecklas och fördjupas. 

 

En negativ aspekt med nätverksmodellen kan vara att det förekommer en slags path-

dependency i agerandet efter nätverk. Genom att använda den information som företaget får 

av andra aktörer i sitt nätverk, utesluts andra möjligheter till utveckling. Detta leder till att 
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nätverket både kan ses som en möjlighet och ett hinder, då de uteslutna möjligheterna inte 

utnyttjas, för företaget.
78

  En annan nackdel är att 

 

4.3 Hollensens etableringsstrategier 

Hollensen beskriver etableringsstrategierna i tre huvudkategorier; export modes 

(exportmetoden), intermediate modes (mellanhandsmetoden) och hierarchical modes 

(hierarkisk metod).
79

  

 

Den första metoden, export mode, går ut på att tillverkningen av produkterna sker antingen i 

den inhemska marknaden eller i ett tredje land för att sedan föras över direkt eller indirekt till 

värdmarknaden. Denna metod går ut på att försäljningen sker av agenter (mellanhänder) och 

företaget har ingen fysisk närvaro i den utländska marknaden. Exportmetoden är den 

vanligaste metoden för etablering på en utländsk marknad.
80

 Denna metod ger fördelar som 

låg risknivå och hög flexibilitet för företaget, men medför även nackdelar som låga 

kontrollmöjligheter.
81

 

 

Vid etableringen av en exportkanal måste företaget besluta om vilka funktioner som den 

externa agenten ska uppfylla och vilka som de själva ska sköta. Dessa kanaler kan ha många 

olika former, men det finns tre huvudformer som kan identifieras; indirekt, direkt och 

kooperativ export. Den första, indirekt export, innebär att det är ett annat inhemskt 

exportföretag utför exportaktiviteterna, medan tillverkningsföretaget inte har någon direkt 

hand i exportaktiviteterna. Tillverkaren har låg kontrollnivå och hamnar vanligen i en 

beroendeställning mot agenten eller återförsäljaren. Direkt export innebär att tillverkaren tar 

hand om exportaktiviteterna och är i direkt kontakt med mellanhanden i värdlandet. Bolaget 

är oftast involverat i hantering av dokument, fysisk leverans och prissättningspolicyn hos den 

produkt som säljs till agenter och distributörer. Den sistnämnda, kooperativ export, är när 

företagen samarbetar med andra företag (exportmarknadsföringsgrupper) angående 

prestationen av export funktionerna. Det är oftast små och medelstora företag som går ihop, 

för att gå in i en ny marknad. För att minska på kostnaderna bearbetar de en gemensam plan 
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för marknadsföringen i värdmarknaden. Dock kan det uppstå skillnader i målkongruens hos 

de involverade företagen, vilket kan leda till stora motsättningar inom samarbetsgruppen.
82

  

 

Intermediate mode, vilket kan översättas till mellanhandsmetoden, handlar främst om 

överföring av kunskap och färdighet. Detta skiljer denna metod från export metoden, dock 

kan mellanhandsmetoden skapa exportmöjligheter. Den skiljer sig även från hierarkisk metod 

då det inte är ett fullt ägandeskap, vilket betyder att kontrollen och risken delas mellan 

moderbolaget och den lokala partnern. Exempel på några inträdesmetoder är licensiering, 

joint venture, franchising och samproduktion. Generellt sätt sker detta genom ett kontrakt av 

någon form, där det avtalas om den långsiktiga relationen mellan parterna och är konstruerade 

för att kunna överföra kunskap och färdigheter mellan företag i olika länder. 

Kontraktsproduktion är ett exempel där huvudsakliga delen av verksamheten behålls i 

ursprungslandet medan andra delar, som produktionen, flyttas utomlands. Det finns både 

fördelar och nackdelar med denna metod. Fördelarna är att produktionskostnaderna minskar 

och kostnaden för att byta ut underleverantörer är relativt låga. Nackdelen är att företagets 

kontroll minskar och därmed måste företaget undersöka kvaliteten och leveransstandarder.
83

  

 

Den sista metoden, hierarkisk metod, medför störst risk och kostnader för företaget, då den 

kännetecknas av direkt investeringar. De äger hela det lokala bolaget och får fördelen av att 

de får full kontroll över företaget. De hierarkiska metoderna innefattar inhemsk 

försäljningsrepresentation, greenfield och förvärv. Till skillnad från en försäljningsagent kan 

företaget kontrollera säljaktiviteterna av den inhemska försäljningsrepresentanten bättre, då 

den är direkt anställd av företaget. Genom att etablera en representativ i den inhemska 

marknaden visar företaget att de är engagerade för kunderna. Denna metod används oftast av 

företag i den industriella marknaden och vid försäljning till myndigheter och företagskedjor, 

då kunderna där behöver nära kontakt med leverantörerna.
84

  

 

Förvärv medför många fördelar som att det möjliggör ett snabbare marknadsinträde, ger 

tillgång till distributionskanaler, befintliga kunder och i vissa fall ett varumärke/goodwill. 

Ibland kan den existerande ledningen arbeta kvar, vilket ger företaget tillgång till 

marknadskunskap och lättare kunna göra affärer med lokala företag. Denna metod är det bästa 
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sättet att etablera sig i en marknad som är mättad och en industri med hög konkurrensgrad 

eller höga inträdesbarriärer. De problem som uppstår vid köp kan få företag att vilja starta ett 

företag från grunden istället, speciellt om produktionslogistik är en faktor för framgång. Den 

främsta motivationen till att etablera ett helägt dotterbolag är förmågan att integrera driften 

mellan länder och att avgöra riktningen för framtida internationella expansioner, även om det 

är tidkrävande och är kostsamt.
85

  

 

4.3.1 Figur – faktorer som påverkar etableringsbesluten och de tre 

etableringsstrategierna. 

 

 

Källa: Hollensen 2007, s. 298 

                                                 
85

 Ibid, s. 364 



 

 29  

 

Interna faktorer 

Hollensen delar upp de interna faktorerna i fyra delar. Tillgången på resurser motiveras av 

företagets storlek. Det är mer sannolikt att ett mindre företag med begränsade resurser 

använder sig av exportmetoden vid etablering, då riskerna är mindre i denna modell. Ju mer 

internationell erfarenhet ett företag har, desto mindre rädda är de för utlandsetableringar. 

Detta minskar osäkerhetsfaktorn och ökar sannolikheten att de finansiella medlen ökar. Valet 

av försäljningskanaler påverkas av differentieringsfördelar och produktens komplexitet och 

detta påverkar sedan marknadsföringens utformning.
86

  

 

Externa faktorer 

I denna grupp hör sådant som påverkar marknadens utseende, bl.a. handelshinder och 

konkurrensintensitet. Vid en intensiv konkurrenssituation pressas vinstmarginalerna ned, 

därmed kommer företagen att minska sina resursallokeringar dit. När det inte finns många 

mellanhänder på en marknad ökar deras verkliga makt, de bestämmer i stort sett spelreglerna. 

För att undvika en beroendeställning till dem bör företagen kontrollera etableringsprocessen. 

Valet av etableringsstrategi påverkas av storleken på marknaden och dess tillväxtpotential. 

Fler faktorer som skattepålägg, tariffer och embargon (direkta och indirekta handelshinder) 

påverkar, samt landspecifika risker som ekonomisk utveckling och politisk instabilitet. En 

annan faktor som har en stor betydelse är den sociokulturella skillnaderna mellan värdlandet 

och hemlandet. Ju större sociokulturella skillnader som förekommer desto mer föredrar 

Omegan etableringsstrategi som involverar relativt låg resursförpliktelse och hög flexibilitet. 

Detta för att underlätta en potentiell utgång ur marknaden om de skulle behöva göra det.
87

 

 

Metodkriterier 

Kriterierna som påverkar etableringsstrategin är kontrollbehov, flexibilitet och 

riskbenägenhet. Om företagets ledning är obenägen för höga risker, väljer strategier där 

begränsade resurser används, som exportmetoden. Då den metoden innebär att den 

internationella verksamheten drivs av någon annan, minskar företagets eget risktagande. Detta 

har nackdelar i sig, då företaget inte har tillräckligt med kunskaper och kontroll kan de förlora 

affärsmöjligheter. Ju mer resurser företaget satsar, desto större kontroll kommer de vilja ha 

över användningen av resurserna då risken ökar. Flexibiliteten är kopplat till vilken 
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etableringsstrategi de väljer, för använder man stora resurser, som hierarkiska modeller 

kräver, leder det till att flexibiliteten minskar.
88

 

 

Transaktionskostnader 

Hollensen definierar transaktionskostnader som överförbarheten av tyst kunskap (know-how) 

och anledningen till att problem lätt kan uppstå vid denna överföring. Know-how är i sig svårt 

att materialisera och mäta, vilket kan öka transaktionskostnaderna. Ju mer tyst kunskap som 

produkten består av, desto större är chansen det att en hierarkisk metod tillämpas för att hålla 

kostnaderna nere. Det finns risk för opportunism hos båda parter och det kan uppstå frågor 

kring avgränsning av ansvarsområden, kommission, uppdelning av 

marknadsföringskostnader, prissättning och dylikt. Detta kan minskas genom att avtala 

barriärer för partnerskapet, vilket gör det dyrt att bryta avtalet.
89

  

 

4.4 Hofstedes kulturella dimensioner 

Hofstedes definition av kultur är att det är en kollektiv programmering av sinnet, som urskiljer 

medlemmar av en grupp eller samhället från dem av en annan. Kultur består av tankemönster 

som föräldrar överför till sina barn, lärare till sina studenter, vänner till sina vänner och ledare 

till sina följare. Vidare reflekterar kulturen betydelsen folk anknyter till olika aspekter av 

livet; deras värderingar, deras syn på världen och deras roll i den, vad de överväger som 

”gott” och ”ont”, i deras kollektiva tro på vad som är ”sant” eller ”falskt”, deras konstnärliga 

uttryck i vad de överväger vad som är ”vackert” eller ”fult”. Trots att kulturen egentligen är 

bofast i folks sinnen, definieras de i institutionerna och påtagliga produkter av ett samhälle, 

som i sin tur förstärker det mentala programmen. Management inom ett samhälle är väldigt 

begränsad av dess kulturella sammanhang, för det är omöjligt att samordna människors 

handlingar utan en djupare förståelse av deras värderingar, tro och uttryck.
90

 

 

Enligt Hofstede är maktdistans, individualism, maskulinitet och osäkerhetsundvikande de 

variabler som klarast särskiljer kulturen i olika samhällen från varandra. En variabel som 

lades till senare var långsiktigt tänkande. Han mäter individualism mot kollektivism, om 

                                                 
88

 Ibid, s. 301-302 
89

 Ibid, s. 302 
90

 Hofstede, G.,1984, Cultural dimensions in Management and Planning, Asia Pacific Journal of Management  

Volume 1, Number 2, 81-99. 

http://www.springerlink.com/content/0217-4561/1/2/


 

 31  

 

maskulinitet mot femininitet, nivån av maktdistans, graden av osäkerhetsundvikande och om 

långsiktigt tänkande präglar kulturen. Utifrån dessa faktorer har Hofstede delat in länder i 

dessa variabler och gett dem olika poäng inom respektive område. Detta ger tillsammans en 

bild av ländernas kulturer.  

 

4.4.1 Figur – Hofstedes kulturella skillnader 

Land PDI IDV MAS UAI LTO 

Sverige 31 71 5 29 33 

Japan 54 46 95 92 80 

Sydkorea 60 18 39 85 75 

El Salvador 66 19 40 94 - 

Kina 80 20 66 30 118 

 

 

Region PDI IDV MAS UAI LTO 

Latin Amerika 70 28 41 85 - 

Asien 64 24 58 63 90 

Källa: Hofstede (2005) 

 

Maktdistans (PDI) är i vilken utsträckning medlemmarna i ett samhälle accepterar att makten i 

institutioner och organisationer är ojämnt fördelad. Detta påverkar beteende hos medlemmar 

med mindre makt och även de med mer makt i samhället. Människor i samhällen med stor 

maktdistans accepterar en hierarkisk ordning, där alla har en plats som inte kräver någon 

förklaring. Människor i samhällen med liten maktdistans strävar efter maktutjämning och 

frågar efter skälen till maktens ojämlikhet. Den grundläggande frågan som denna dimension 

behandlar är hur ett samhälle hanterar ojämlikhet mellan människor när de inträffar. Detta har 

betydelse för människors sätt att bygga upp sina institutioner och organisationer.
91

 Ett högt 

PDI innebär acceptans för maktdistansen och tvärtom för ett lågt PDI. Hofstedes 

undersökning indikerar att koreanerna accepterar maktdistansen lite mer än japanerna.  
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Individualism (IDV) står för en löst sammanvävd social ramverk i ett samhälle där individer 

antas ta hand om sig själva och sin närmaste familj. Dess motsats, kollektivism, står för en 

nära sammanvävd social ramverk, där individer förväntar sig att deras släktingar eller andra 

inom gruppen kommer att ta hand om dem i utbyte mot lojalitet utan ifrågasättande. Den 

grundläggande frågan för denna dimension är graden av ömsesidigt beroende ett samhälle 

upprätthåller mellan individer.
92

 Ett högt poäng i IDV betyder hög grad av individualism, 

medan låga poäng innebär hög grad av kollektivism. I detta fall tyder resultaten på att Japan är 

mer individualiserat än Sydkorea. 

 

Maskulinitet (MAS) står för en preferens i samhället för bestämdhet, prestation, heroism och 

materiell framgång. Dess motsats, kvinnlighet, står för en preferens för relationer, ta hand om 

de svaga, blygsamhet, och livskvaliteten. Den grundläggande frågan som denna dimension tar 

upp är på vilket sätt ett samhälle fördelar sociala könsroller (i motsats till biologiska).
93

 Ett 

högt tal i MAS betyder stor del maskulinitet och lågt tal innebär stor del femininitet. 

Resultaten visar att japanerna har en mycket högre maskulinitetsgrad jämfört med Sydkorea. 

 

Osäkerhetsundvikande (UAI) är i vilken grad medlemmarna i ett samhälle känner sig 

obekväm med osäkerhet och tvetydighet. Stark osäkerhetsundvikande samhällen upprätthåller 

stela regler för tro och beteende, och är intoleranta mot avvikande personer och idéer. 

Samhällen med svag osäkerhetsundvikande tenderar att upprätthålla en mer avslappnad 

stämning, där praktiken räknas mer än principer och avvikande beteende är lättare att tolerera. 

Den grundläggande frågan som behandlas i denna dimension är hur ett samhälle reagerar på 

det faktum att tiden bara går åt ett håll och att framtiden är okänd: om de försöker kontrollera 

framtiden eller låter det hända. Liksom maktdistans har osäkerhetsundvikande konsekvenser 

för hur människor bygger sina institutioner och organisationer.
94

 Högt UAI-poäng innebär 

stark osäkerhetsundvikande och lågt betyder svagt osäkerhetsundvikande. Undersökningen 

konstaterar att japanerna är lite mer osäkerhetsundvikande än koreanerna. 

 

Långsiktig tänkande (LTO) är den femte dimensionen som hittades i en studie bland elever i 

23 länder runt om i världen, med hjälp av ett frågeformulär utformat av kinesiska forskare. 

Long-Term Orientation förknippas med värden som ger avkastning i framtiden som 
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sparsamhet och uthållighet. Motsatsen Short-Term Orientation värderar de egenskaper som 

har respekt för traditioner, främst att uppfylla sociala skyldigheter och skydda sitt rykte. 

Värderingar om denna dimension finns i Konfucius läror och det kan sägas ta itu med dygd 

oavsett sanning.
95

 Resultaten i denna kategori visar att liten skillnad mellan Japan och 

Sydkorea, då båda har ett relativt högt långsiktigt tänkande. 

 

Det finns en mängd kritik som har riktats mot Hofstede och den främsta kritiken framfördes 

av Dr McSweeney. Han ansåg att Hofstede inte tog hänsyn till heterogeniteten i varje land, 

utan valde att homogenisera hela populationen. McSweeney hänvisar till att undersökningen 

är baserad på 100 respondenter hos företaget IBM, som är väldigt begränsad och kan 

omöjligen representera hela landets kultur. Det finns många som exkluderas ur denna 

undersökning, bl.a. studenter, arbetslösa och pensionärer. McSweeney påpekar att ett land 

består av olika individer med olika värderingar och åsikter, vilket gör att en generalisering 

inte kan göras. Dock anser kritiker att Hofstedes undersökning snarare mäter företagskulturer 

än nationella kulturer.
96

 

 

En kritisk faktor är om resultaten fortfarande gäller idag. Människors åsikter och värderingar 

förändras i takt med att världen förändras och blir alltmer globaliserad. Det finns en stor 

skillnad mellan människors beteende och förhållningssätt till vissa frågor jämfört med det från 

1980-talet, vilket medför att Hofstedes undersökning brister i reliabilitet i dagens läge. Vi 

anser dock att det fortfarande är intressant att jämföra Hofstedes resultat med våra då han 

IBM-studie är en av de mest kända inom fältet för organisationskultur.  
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4.5 Tidigare forskning 

J. Mata, P. Portugal 

Valet av inträdesmetoden är avgörande för företagets framgång och livslängd i den utländska 

marknaden. Detta gäller främst valet mellan att starta ett nytt Omegaller köpa upp ett 

existerande företag, och valet mellan att driva en joint venture eller driva ett helägt bolag. 

Deras inträdesstrategi påverkar även senare deras val av utträdesstrategi; antingen frigöra eller 

bara stänga ner bolaget i den utländska marknaden.
97

 Det här blir intressant i vår uppsats då vi 

kan se om företagen som har valt dessa etableringsmetoder har haft bättre framgång jämfört 

med de som har valt andra strategier. 

 

J. Mata och P. Portugal skriver i sin artikel om att enligt teorin om multinationella företag är 

ägarfördelar nyckelfaktorn till varför företag gör affärer utomlands. Graden av ägarfördelarna 

och dess beskaffenhet påverkar valet av inträdesmetod till en stor del. Dessa ägarfördelar är 

oftast kopplade till företagens förmåga att utveckla företagsspecifika tillgångar som inte kan 

imiteras av andra och detta ger dem grunden för konkurrensfördelar. Företag med sådana 

tillgångar investerar oftast i FoU-aktiviteter, marknadsföring och har en stor mängd 

humankapital.  I artikeln skriver de även att förvärv antyder att företaget har icke-specifika 

tillgångar, medan greenfield visar ett behov av en skräddarsydd produktionsfacilitet. 

Dessutom vill utländska företag helst inte dela med sig av sin teknologi och då är greenfield 

det bästa alternativet. Om ett företag blir förvärvat innebär det att den kan vara intressant för 

potentiella köpare i framtiden och är lättare att sälja vidare. Därmed vill företaget skydda sin 

teknologi från att spridas genom att starta ett dotterbolag från grunden.
98

 Med detta analyserar 

vi varför företagen har valt den etableringsmetod som de gjort och kan därmed analysera 

varför vissa företag inte följer uppsalamodellen stegvis. 

 

Brouthers och Brouthers 

Brouthers et al. undersökning visade att det inte var stora kulturella skillnader mellan värd- 

och hemlandet som påverkade valet mellan del- eller helägt dotterbolag, utan det var graden 

av investeringsrisk. De upptäckte att företag som etablerat sig i länder med stora kulturella 

skillnader och uppfattade investeringsrisken som låg, hade en tendens att föredra joint venture 
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(delägd form). I länder som uppfattades ha hög investeringsrisk och hade stora kulturella 

skillnader, företog företagen en tendens att använda helägd form vid etablering.
99

 I denna 

studie används detta för att se om företagen uppfattade värdmarknaden som kulturellt 

diversifierad genom att analysera företagens riskbenägenhet. 

 

Woodcock, Beamish och Makino 

Woodcock et al. undersökte sambandet mellan lönsamhet och etableringsmetod hos japanska 

företags etablering i USA. De etableringsmetoder som undersöktes var greenfield, joint 

ventures och förvärv. Undersökningen resulterade i att det fanns skillnader i lönsamhet där 

greenfield gav högst resultat, följt av joint venture som gav näst högst och sist förvärv som 

gav den minst lönsamma bland de tre.
100

  Detta är intressant då vi i denna studie undersöker 

vilken etableringsstrategi som har gett bäst resultat enligt företagen för att sedan jämföra detta 

med resultatet.  

 

Haris och Melin 

I Haris och Melins uppsats undersöktes det vilka svårigheter företag som vill förvärva, stöter 

på vid värdering av utländska företag. Det de kom fram till var att de externa faktorerna och 

icke påverkbara marknadsrisken var vanligaste svårigheterna. Med externa faktorer syftade de 

till politiska, legala och makroekonomiska problem, som kunde ge en missvisande bild.
101

 

Detta använder vi då vi analyserar till varför vissa företag avviker från sina vanliga 

företagsspecifika strategier vid etablering. 

 

Alston 

Alston skrev i sin artikel om managementprinciper i Japan, Kina och Korea och hur dessa 

skiljde sig. I Japan verkar affärsrelationer inom wa sammanhang, vilket betonar 

gruppharmonin och social sammanhållning. I Kina kretsar affärsbeteende runt Guanxi, vilket 

är personliga relationer. Affärer i Sydkorea innefattar omsorg för Inhwa, som innebär harmoni 

som baseras på respekten för hierarkiska relationer inklusive lydnad för auktoritet. Författaren 

ansåg att trots att de tre är unika, så finns det likheter mellan dessa.
102
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Med wa avses värderingen av den japanska platsen för grupplojalitet och samförstånd. Det 

kan översättas med sökandet efter eller förekomsten av ömsesidigt samarbete så en grupps 

medlemmar kan ägna sin totala energi för att uppnå gruppmål. För att uppnå wa, förväntas 

medlemmar i gruppen att kväva deras individuella (egoistiska) mål till förmån för gruppens. 

Wa är dock inte ensidig, de måste belönas ändå. Enskilda medlemmars vinst först efter det att 

gruppen har haft nytta av deras verksamhet. Wa sker inom en grupp sammanhang. Japanerna 

interagerar sällan med varandra eller med utlänningar som individer. Individer är alltid 

medlemmar och företrädare för en eller annan grupp. Wa avser individer till grupper, därför 

sker de flesta aktiviteter i Japan inom en grupp och är anledningen till varför 

gruppmedlemskap är så viktiga. Följaktligen kan några få japaner definiera sig själva från 

deras gruppmedlemskap.
103

 

 

Wa är så genomgripande att japanerna föredrar och insisterar att alla affärer sker bland 

vänner. Det är en av anledningarna till varför ordentliga introduktioner är så viktiga när 

affärsförbindelser inleds. Japanerna gillar inte att handskas med främlingar, vilket leder till att 

några affärskontakter börjar med direkta företagsdiskussioner. En japan kommer först att vilja 

placera främlingar i något gruppsammanhang. Visitkort (meishi) utbyts alltid och studeras 

noggrant när japanerna träffa någon. Utlänningar som ska göra affärer med japanska 

motsvarigheter behöver visitkort som i detalj förklarar deras rankning inom företaget. Annars 

kommer japanerna inte veta hur de ska relatera till denna till synes isolerad individ.
104

 

 

Wa innefattar även en viss tidsdimension. Gruppens överlevnad och eventuella framgång är 

knappat att ett långsiktigt perspektiv. Accepterade medlemmar av gruppen förblir ständiga 

medlemmar, därav idealet av livstidsanställningar som finns i japanska företag. Japanerna 

utvärderar olika aktiviteter, såsom möjliga affärsprojekt, mot grunden av hur de kommer att 

påverka den långsiktiga utvecklingen av koncernens wa.
105 

 

En viktig princip i det sydkoreanska affärsbeteendet är inhwa, som liksom den japanska wa, 

definieras som harmoni. Däremot betonar den sydkoreanska inte gruppens element som i wa. 

Snarare betonar inhwa harmoni mellan icke-jämlika. Inhwa länkar personer som är olika i 

rang, prestige och makt. Denna term innebär att underordnade ska vara lojala mot sina 
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överordnade och att överordnade ska vara omtänksamma av de underordnades 

välbefinnande.
106 

 

Konceptet härstammar från konfucianismen, som i detta sammanhang betonar regleringen av 

icke jämlika. Det framgår av det konfucianska idealet att en person är skyldig total lojalitet till 

föräldrar och auktoriteter, särskilt högt uppsatta ledare, äldste och organisatoriska ledare. I 

den moderna världen, kräver inhwa att en individ erbjuder sin lojalitet mot den hierarkiska 

rankningen. Arbetstagare är skyldiga sina arbetsgivare och arbetsledare (och andra 

överordnade) samma lojalitet som de är skyldiga sina föräldrar och äldre familjemedlemmar. 

När Koreaner uppger att alla medlemmar i ett bolag bildar en "familj", är innebörden att 

ledarna ska följas som om de vore familjens äldste. Som en följd av detta kategoriseras 

koreanska företagsledningar som "klan management", en situation som stärks av det faktum 

att många av landets senior managers i vissa företag är relaterade via familjeband. Ungefär en 

tredjedel av alla ledande chefer i Koreas största företagsgrupper är familjemedlemmar till de 

anställda eller arbetsgivare.
107 

 

Det finns lite organisatorisk lojalitet i Korea, och arbetstagare byter arbetsgivare när det är 

fördelaktigt. Det koreanska talesättet att ”en koreansk är starkare än tre” innebär att inhwa 

relationer inte kan tas för givet efter att ha upprättas. Dessutom är det tre gånger så stor risk 

att koreaner säger ”nej” än japaner samt att de är även mer benägna att avbryta och ge order.  

 

Utländska företagsrepresentanter måste upprätta egna personliga nätverk i regeringskretsar 

också. Statstjänstemän kommer och "styr" mycket av Koreas ekonomi och några större avtal 

görs såvida en eller flera statliga tjänstemän stödjer företaget. Problemet för icke-asiater är att 

dessa inhwa-relationer är långsiktiga, tar tid och tålamod för att utveckla och växa. Dessa 

relationer måste ständigt vidmakthållas och stärkas. Eftersom avtal tolkas genom personliga 

relationer av undertecknarna snarare än genom avtalet i sig, är avtalet bara så bra som de 

personliga relationer som gjorde det möjligt.
108

 

 

Liksom japanerna, kritiserar koreaner sällan eller ger negativ information direkt. Denna praxis 

kan resultera i vilseledande information när en koreansk eller japansk affärsman försöker 
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undvika att leverera dåliga nyheter. Utländska representanter måste lyssna noga och söka efter 

dolda betydelser av rapporterna från deras wa- och inhwa-relaterade kolleger.
109

  

 

Kwok och Tadesse 

I en artikel skriven av Kwok och Tadesse om FDIs påverkan på värdlandets korruptionsnivå, 

tar de upp att de hittade starka bevis för att korruptionen har minskat genom åren i de länder 

som har höga FDI-flöden. De hittade även att de skadliga effekterna av kulturen på korruption 

är lägre och de gynnsamma effekterna av utbildning om korruption är högre i länder med 

högre utländska direktinvesteringar än tidigare. De undersöker flera variabler, däribland den 

ekonomiska utvecklingen, politisk tradition, utbildning och kultur.
110

 Detta innebär att det 

finns belägg för att utländska företags närvaro på marknader har en inverkan på den nationella 

och organisatoriska kulturen i värdlandet, vilket vi sedan analyserar i våra resultat. 

 

Sammanfattning/diskussion 

Tidigare forskning visar att företagens etableringsstrategier påverkas av en mängd olika 

faktorer, som t.ex. ägar- och konkurrensfördelar enligt Mata et al och marknadsrisk och 

kulturellt avstånd enligt Brouthers et al. Harris et al hänvisade även till politiska och legala 

faktorer. Dessa faktorer har en inverkan på varför företagen inte följer Uppsalamodellen helt i 

den ordning som beskrivs och kan därmed förklara varför företagen väljer att agera som de 

gör. De förutsättningar som finns i värdlandet måste tas hänsyn till annars kan det leda till att 

företaget misslyckas på den marknaden. Om företaget vill skydda sin specifika produkt eller 

teknik, bör de starta upp ett företag från grunden. Detta ger även ett intryck bland de lokala 

aktörerna och kunderna att företaget är seriösa med sin långtidsinvestering och därmed kan de 

öka sitt förtroende.  

 

Olika etableringsformer resulterar i olika lönsamhetsnivåer för företagen enligt Woodcock et 

al och detta skapar en intressant grund för vår undersökning om denna fråga. Deras 

undersökning visade på att greenfield gav bäst resultat och därefter kom joint venture och sist 

förvärv. Detta innebär att greenfield, som tar längre tid och kostar mer, ger en mer seriös bild 

av företaget då de tar en högre risk. De lägger ner tid och pengar på en investering som inte 

kommer att visa något resultat förrän flera år senare. Man bygger på så sätt upp en familjär 
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känsla bland kunderna och kan bygga upp sitt kontaktnät med sina parters. Joint venture ger 

även den en familjär känsla då man samarbetar med ett inhemskt bolag som är känt bland folk 

i värdlandet. De får även tillgång till den kunskap och kompetens som behövs för att lyckas på 

marknaden. Denna metod tar relativt kort tid att ge bra resultat och man minskar på sina egna 

risker då det redan finns ett förtroende uppbyggt bland kunderna. Alltså bör greenfield och 

joint venture ge bäst resultat bland våra intervjuade företag.   

 

I Japan och Sydkorea finns det två olika förhållningssätt till affärsverksamhet; Wa och Inhwa. 

Detta tyder på vissa likheter och skillnader i hur affärskulturen ser ut i dessa länder. Detta ger 

oss en större insikt i varför företagen agerar på vissa sätt vid etablering. Företagen måste ta i 

beaktande att länderna har olika kulturer och för att lyckas måste de förstå detta. Japan och 

Sydkorea för sina affärer på olika sätt, men det finns vissa likheter. Till exempel vill 

japanerna och koreanerna göra affärer med vänner och bekanta, men samtidigt skiljer det sig i 

den organisatoriska lojaliteten. I Sydkorea ska man inte ta relationer för givet efter att de har 

upprättats. Detta innebär att rekrytering bör vara lättare i Sydkorea än i Japan, då japanerna är 

väldigt lojala till sin arbetsgivare. De arbetar i ett och samma företag under större delen av sin 

karriär, tills de går i pension.  

 

Enligt Kwok et al påverkar utländska företags närvaro på en marknad genom att det skapar 

incitament för ekonomisk och kulturell utveckling. Detta betyder att en alltmer globaliserad 

värld förändrar människors åsikter och värderingar. När ett utländskt företag etablerar sig i en 

annan marknad sker det ett kulturellt utbyte, likväl som ett ekonomiskt. Ländernas ekonomier 

behöver företagen i sin marknad för att kunna utvecklas men företagen kan oftast inte anpassa 

sig helt och hållet till värdlandets affärskultur och de får därmed kompromissa. 

Attitydförändringar innebär att Hofstedes undersökning brister i reliabilitet, då affärskulturen 

förändras med tiden och en ny undersökning inte kommer att visa samma resultat igen.   
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4.6 Teoretisk referensram/syntes 

Figur 4.6.1 - Syntes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Egen illustration 

 

Erfarenhet/kunskap 

Företagens tidigare erfarenhet och kunskap påverkar vilken metod som väljs vid etablering i 

en ny marknad. Kunskapen kan införskaffas bl.a. genom aktörer i ett nätverk, tidigare 

etableringar i liknande marknader eller research på den aktuella marknaden. Utifrån teorierna 

har vi undersökt om de använder sig av affärsnätverk eller följer uppsalamodellens steg.  

 

Etableringsmetod 

De företag som äger mer än 60 % av deras dotterbolag kategoriseras som etablerat genom 

helägt dotterbolag, medan de som äger minder än 60 % beskrivs som joint venture. 

Greenfield, joint venture, förvärv, agent och sporadisk export är metoder som används vid 

etablering hos de undersökta företagen.  

Nätverksmodellen Uppsalamodellen Hollensens faktorer 

Etableringsmetod 

Svårigheter Lönsamhet 

Hofstede Hollensen 

Erfarenhet/kunskap 
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Svårigheter 

Företagen stöter ofta på olika svårigheter på nya marknader. Genom Hofstedes kulturella 

skillnader och Hollensens faktorer vid val av etableringsmetod har vi tittat på bl.a. 

sociokulturella skillnader, barriärer, individualism och dylikt. Detta för att belysa skillnaderna 

mellan de undersökta länderna. 

 

Lönsamhet 

Den etableringsmetod som har varit den effektivaste undersöks genom att titta på företagens 

lönsamhet och koppla det till etableringsmetod. Bland annat används företagens syn på hur 

det har gått för företaget och hur många marknadsandelar de har på marknaden.  
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5 Empiri 

I detta avsnitt presenteras insamlat data från intervjuer i löpande textform för att sedan 

sammanfattas i tabeller på sidan 64. En kort beskrivning av fallföretagen ges och sedan 

presenterar vi det material som vi har samlat in genom intervjuer med kontaktpersonen på 

fallföretagen.  

 

5.1 Hur etablerade sig företagen i Sydkorea/Japan? 

Alfa: Företaget Alfa är ett företag som ingår i en stor världsledande koncern. 

Huvudverksamheten är utveckling av utrustning till mjölkproduktion. Alfa hade en agent som 

representerade dem i Sydkorea, innan de valde att starta ett eget bolag i landet. Agenten hade 

importerat och sålt Alfas produkter till kunder inom branschen i flera år, men de beslutade att 

säga upp avtalet med den och startade det lokala bolaget. Detta skedde för cirka 10 år sedan, 

alltså runt 1999. I början anställde de 3-4 personer lokalt i och med att de var relativt nya och 

små på marknaden.  

 

Då Alfa hade en agent tidigare som sålde deras produkter, så fanns det kunder på marknaden. 

Dock tog det längre tid att hitta försäljningskanaler då personalen var ny och företaget inte var 

ordentligt etablerat.  

 

All personal som anställdes var koreaner förutom verkställande direktören, som var en ex-

patriate, alltså inifrån företaget. Vid etableringar utomlands brukar Alfa försöka ha så få ex-

patriate som möjligt i den nya marknaden. De som skickas till den nya marknaden är personer 

som vet hur företaget arbetar och förstår hur det fungerar. Sedan är det deras jobb att få tag på 

de rätta personerna lokalt och anställa dem, för att driva verksamheten. Även detta skedde vid 

etableringen i Sydkorea. Det var VD:ns ansvar att hitta dessa nyckelpersoner som behövdes 

vid etableringen.  

 

Företaget hade etablerat sig i Japan och Kina innan Sydkorea. I dagsläget har de egna 100 % 

ägda bolag i alla tre länderna och är även närvarande i nästan alla asiatiska länder genom 

agenter. De har funnits representerade i Japan sedan cirka 65-75 år tillbaka, efter kriget i 

princip. De var i början representerade av ett japanskt företag och de gick sedan in i en joint 
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venture med det svenska bolaget. Det blev inte ett helägd eget bolag i Japan förrän ungefär 15 

år sedan.  

 

Etableringen ser ganska lika ut i alla länder, det finns ingen speciell metod för etablering i 

Korea eller Japan. Man påverkas givetvis av den lokala lagstiftningen, men företagsklimatet 

är positivt i båda länderna. 

 

Anledningen till att de valde Sydkorea, och Japan för den delen, var att dessa marknader 

konsumerar mjölk och har en mjölkproduktion. Eftersom som Alfa säljer produkter inom 

mejeriindustrin, så är det en förutsättning att länderna bör ha mjölkproduktion. I Asien är det 

främst de här tre länderna; Kina, Sydkorea och Japan. Om man jämför detta med resten av 

Asien, t.ex. Sydostasien, har de inte lika lång tradition att konsumera mjölkprodukter och 

därmed finns det ingen riktig mjölkproduktion. Sydkorea var ett land som det fanns en 

marknad för företagets produkter. De säljer koreansktillverkade produkter, dock har de ingen 

egen tillverkning i varken Sydkorea eller Japan. Däremot finns det en stor egen tillverkning i 

Kina.  

 

Japan är en mycket större ekonomi och är mer väl etablerad än Sydkorea. Inom vissa områden 

kan det vara en svårighet att komma in i det japanska företagsnätverket för nya företag. Den 

japanska kulturen är mer sluten på det sättet. Sydkoreanerna är bättre på engelska än 

japanerna, enligt Alfas representant, vilket gör att det är lättare att kommunicera med bolaget i 

Sydkorea. Det är mycket som är lika mellan länderna, bland annat den asiatiska kulturen, men 

de är två olika länder som har haft en komplicerad relation med varandra. Japan hade 

ockuperat Sydkorea under lång tid och Japan har agerat lite imperialistisk gentemot Sydkorea. 

Detta kan märkas av lite, dock inte politiskt, men det finns fortfarande en spänning mellan de 

två.  

 

Då Japan är en mer etablerad marknad för Alfa, tillämpar de kunskap från den mer utvecklade 

affärsmodellen i Japan och försöker anpassa det till Sydkorea. Det är mycket kontakt mellan 

bolagen i dessa länder, då företaget har en ansvarig för Japan och Sydkorea enheterna. I Japan 

finns det mer teknisk kunskap, då Alfa har funnits där en längre tid. Därmed kommer kunder 

från Sydkorea ibland till Japan för att se produkterna innan de beslutar för att köpa.  
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Beta: Koncernen Beta arbetar med lås-, säkerhet och dörrlösningar. De finns representerade i 

de flesta stora marknader och expanderingen fortsätter att utvecklas. Företaget använder sig 

av liknande etableringsstrategier på alla marknader, som delvis går ut på att marknadsledande, 

lokala konkurrenter/företag förvärvas och sedan integreras i koncernen till en viss del. Beta 

finns representerat i både Sydkorea och Japan men skillnaden är att marknadsandelen i Japan 

är väldigt liten jämfört med andelen på den Sydkoreanska marknaden. Förvärven är inte 

begränsade till en speciell typ av företag utan ibland sker även förvärv av nya teknologier 

vilket bygger ut koncernens utbud. Ett exempelscenario kan vara att en viss typ av 

produkter/tjänster erbjuds i Sydkorea och koncernen vill utvidga sin marknadsandel. Detta 

löser de genom att förvärva ett företag som specialiserar sig inom det önskade området. 

Generellt sett förvärvas endast företag som Beta känner till sedan innan eller som är 

konkurrenter, kunder eller leverantörer till Beta. Efter förvärvet sker försök till integrering av 

vissa delar men generellt hålls det förvärvade företaget ganska orört. Med detta menas att 

ledningen eller arbetskraften sällan byts ut och kulturen hålls orörd med undantag för den 

finansiella styrningen, vilken ganska snabbt integreras i Betas struktur.  

 

I Japan har Beta, som sagt, en ganska liten marknadsandel och endast 3-4 anställda. De 

anställdas arbetsuppgifter består av att anställa ny personal och sälja produkter i en mindre 

omfattning. Fokus i den japanska enheten ligger huvudsakligen på teknologi och till en viss 

grad även på försäljning. I Sydkorea är Beta däremot marknadsledande och har förvärvat tre 

av de största företagen, inom den aktuella branschen, för olika anledningar. 

 

Beta förklarar att det finns två huvudsakliga anledningar till etableringen på den 

Sydkoreanska marknaden. Den första anledningen är att landet är ett relativt billigt 

tillverkningsland för produkter och den andra anledningen beskrivs vara att företaget vill 

komma åt en marknad som de ser som en potentiell marknad för utveckling. Att företaget 

köper upp andra företag endast för tillverkning eller försäljning är en sällsynt företeelse. Både 

Sydkorea och Japan har en väldigt stor och utvecklad marknad om man jämför med andra 

asiatiska länder. Även köpkraften och teknologin är mer utvecklad i de båda länderna. En 

annan anledning till att dessa länder är intressanta är att de storleksmässigt och värdemässigt 

liknar västerländska marknader. Detta får dock inte förväxlas med kulturen som är extremt 

olik den västerländska. Allmänt för både den Japanska och Sydkoreanska marknaden är att de 

har en teknologi och tillverkningssätt som är långt framåtskridna jämfört med andra asiatiska 

länder. 
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Gamma: Gamma är ett miljöteknikföretag och är världsledande inom automatiserad 

avfallshantering med vakuumteknik, deras kunder är bl.a. konstruktionsbolag som bygger 

fastigheter och dylikt.  Från 10 år sedan har företaget startat egna säljbolag över hela världen 

och växt kraftigt de senaste åren. Gamma etablerade sig i Sydkorea, Hong Kong och 

Singapore runt samma tid, genom projekten med flygköken. Sedan finns de även i Malaysia 

och för 6-7 år sedan etablerade de sig i fastlandet Kina.  

 

Etableringen i Sydkorea skedde i mitten av 90-talet, runt 94-95. Gamma började med att de i 

början fick projekt på ett flygkök för ett av de koreanska flygbolagen därefter ledde det ena 

projektet till det andra förrän de fick sitt första stora statligt utsedda Suji-projekt. I samband 

med dessa projekt hyrdes en chef in som var knuten till den svenska ambassaden. 

 

För att kunna vara med och offerera på stora statliga projekt, var man tvungen att ha antingen 

ett väldigt högt aktiekapital eller var man tvungen att ha stort ackumulerad revenues, vilket 

man inte kan få förrän man har sålt. Dessutom var man tvungen att anställa väldigt många 

civilingenjörer. Detta var ett slags protektionism, för att få licens och att kunna offerera på 

statliga projekt. Då togs ett beslut från huvudkontoret att sätta in 80 miljoner kronor i 

aktiekapital. Företaget arbetade med lobbying verksamhet och hade många delegationer som 

kom till Sverige för att se deras system. 

 

Sedan har Gamma byggts upp successivt baserat på deras orderingång, de hade ett 20-tal 

projekt som företaget arbetade med. Privata projekt kan de hantera själva, men när det gäller 

stora statliga projekt har Gamma agerat som underleverantör till de stora koreanska 

byggbolagen. Många företag ville ha Gamma som partner, då de var unika och var de enda 

som hade kompetens att bygga sådant. Detta har lett till att det företaget idag har 70 % 

marknadsandelar av allt de har sålt.  

 

De har en orderstock som motsvara ungefär 290 000 lägenheter endast i Seoul. De har valt att 

inte gå till andra städer i Sydkorea, för att det är en svår marknad utanför Seoul och många 

företag har gått i konkurs. Det har varit en överetablering, det är därför de har valt att bara 

arbeta i Seoul. Gamma har idag 90 anställda i det sydkoreanska dotterbolaget, till skillnad 

från 5-6 år sedan då det endast var 15 anställda.  

 



 

 46  

 

All personal som anställdes var koreaner, även VD:n. Dock kände han till Sverige väl och var 

väldigt svenskinfluerad. Han var nyckeln till framgång för Gamma i Sydkorea, utan honom 

hade de varken klarat av konkurrensen eller förhandlingarna med de stora företagen. Det är 

väldigt viktigt att man känner till affärskulturen och hur den fungerar för att lyckas i ett annat 

land. Den sydkoreanska kulturen är väldigt speciell, även jämfört med företagets dotterbolag i 

Kina är den helt unik. Den finns inte någon annanstans i världen, möjligtvis i Japan för 20 år 

sedan. De är väldigt protektionistiska, i alla fall inom byggbranschen.  

 

Gamma valde att etablera sig i Sydkorea då de såg att det fanns intresse från bl.a. politiskt 

håll. Förutsättningarna för deras system är att man bygger mycket, tätt och på en hög 

kvalitetsnivå. Dessa förutsättningar fanns i Korea, där de bygger normalt mellan 12-20 

våningar och 30-40 våningar inne i centrum.  De har nått en ganska hög levnadsstandard och 

kostnadsnivån är ganska hög. Högre jämfört med Stockholm, lägenheterna kostar mycket mer 

än vad de gör här. Därmed har de råd till denna teknologi. Det var ett politiskt beslut att 

använda sig av Gammas teknik och de flesta projekt de har sålt till var den statligt ägda Korea 

Land & Housing Corp., som tidigare var två separata företag; Korea Land Corp. och National 

Housing Corp. De bygger alla statliga projekt, i alla förstäder, med ca 30-40 000 lägenheter 

på en och samma gång. Korea Land & Housing Corp. var deras stora kund och Gamma fick 

med dem att använda deras system, med stöd från miljöministeriet. Det var en lång 10-årig 

lobbyingprocess, innan de fick igenom förslaget med att man tog till sig deras teknologi.  

 

Gamma har ingen egen tillverkning i Sydkorea, men de tillverkar genom underleverantörer på 

den koreanska marknaden. De köper även vissa delar från Europa och Kina, men de har 

mycket lokal produktion. Etableringskostnaderna var låga, koreanerna vad duktiga och 

lyckades starta upp utan fluster. De är väldigt noggranna med kostnader och är arbetsamma.  

 

Den koreanska lagstiftningen var en svårighet i början, men det har blivit en otrolig fördel för 

företaget. De lagstadgade i princip att använda deras teknik, vilket är det enda stället i hela 

världen som man har gjort det. Detta skapar affärsmöjligheter och är till en stor fördel för 

Gamma. Koreaner är bra utbildade, men det är svårt att veta vad de kan och inte kan pga. 

svårigheterna med kommunikationen. De har nu all kompetens de behöver själva för deras 

region, förut var de beroende av enheten i Hong Kong. Till skillnad från kineser, så är 

koreaner innovativa och kreativa. De har utvecklat en hel del själva och tagit lokala patent på 

dem.  
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Delta: Delta är en av världens största koncerner och är ledande tillverkare av lastbilar, bussar, 

anläggningsmaskiner, tjänster till flygindustrin osv. Med över 100 000 anställda, produktion i 

25 länder och försäljning på mer än 185 marknader kan koncernen sägas ha ett stort övertag 

när det gäller utlandsetableringar. 

 

Inträdet på den sydkoreanska marknaden skedde, 1998, genom ett förvärv av en av Sydkoreas 

största konglomerats enheter (Samsung Heavy Industries). Genom förvärvet växte Delta både 

volym- och lönsamhetsmässigt. Förvärvet kom som ett resultat av det sydkoreanska 

konglomeratets misslyckade försök till förvärv av andra stora konkurrenter. Bolaget insåg att 

deras satsningar på den aktuella verksamheten inte var lönsam och bestämde sig för att sälja. 

Deltas koreanska division ligger under företagets asiatiska regionsindelning. 

 

Efter själva förvärvet av SHI, tog det ungefär två år att integrera företaget in i Deltas 

verksamhet. Delta valde att prägla alla produkter som såldes med sin logo och de har starka 

önskemål om vad som säljs och produceras i Sydkorea. Genom förvärvet av SHI fick Delta 

även tillgång till en del FoU-enheter på den sydkoreanska marknaden. Anledningen till 

inträdet på marknaden förklaras med att den sydkoreanska marknadens efterfrågan var som 

störst under senare delen av 90-talet.  

 

Vid förvärvet kände inte Delta till SHIs fulla potential men senare insåg de hur välutvecklat 

företaget var och att de anställda arbetade på ett effektivt sätt. FoU-enheterna uppskattades 

starkt och förvärvet av SHI gick alltså över Deltas förväntningar. Delta anställer inga svenska 

medarbetare utan behåller de koreanska medarbetarna från SHI. Och fortsätter att anställa 

lokal arbetskraft. 

 

Omega: Omega arbetar för att hjälpa företag hitta rökfria lösningar genom moderna rökrum. 

Med unika lösningar har företaget en idag marknadsledande roll inom sitt fält och målet är att 

förbättra arbetsmiljön genom att hantera tobaksrökning på ett nytt och sätt. 

 

Omega utförde en så kallad greenfield-investering och startade upp sin verksamhet i Japan 

från grunden. Etableringen i landet är relativt ny då den påbörjades ungefär 3,5 år sedan. 

Arbetet startades med hjälp av marknadsanalyser och annan hjälp från exportrådet. Företaget 

undersökte tre potentiella länder; Japan, Sydkorea och Taiwan; och bestämde sig sedan för att 

starta sin verksamhet i Japan. Valet skedde på grund av att landet har kommit längst inom 
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hantering av lagar som påverkar företag Omegas produkt och verksamhet samt på grund av 

landets otroligt stora marknad i allmänhet. Omega såg en möjlig marknad med framtida 

potential och påbörjade arbetet med etableringen.  

 

Etableringen har gått relativt snabbt och det som tog mest tid var att anställa japaner till 

företaget (fyra månader). Det tog ett tag att träna de nyanställda att arbeta och tänka som 

Omega önskar. Företaget anställer endast lokal arbetskraft och skickar oftast ned en svensk 

ledare, då det är en av deras etableringsstrategier. Omega har som sagt en grundmodell för 

etableringar och det var enligt den som arbetet började och sedan har de försökt anpassa sig 

till det japanska sättet att arbeta. 

 

Epsilon: Epsilon är verksamma inom fordonsbranschen och säljer främst tunga fordon. De 

erbjuder även service för fordonen och lär även ut hur förarna om bränsleförbrukningen. De 

finns nästan på alla marknader över hela världen, inklusive Sydkorea och Japan. Epsilon är 

väldigt exportberoende och 95-97 % av allt de producerar går till export.  

 

Epsilon etablerar sig vanligtvis genom en agent i alla marknader. De hittar en lämplig 

franchisetagare som säljer produkterna och företaget förser dem med produkterna och den 

utbildning som behövs. På sikt har företaget märkt att många av dessa agenter inte klarar av 

att uppfylla de krav som de har. Då produkterna blir mer och mer komplexa, innebär det mer 

investeringar. Det har inte varit någon strategi, utan de var tvungna att etablera sig själva i 

länderna för att stötta upp marknaderna och kunderna. På många marknader har de även ett 

eget finansbolag för att hjälpa kunderna att finansiera köpen. De har bättre insikt på 

marknaden och transportbranschen än banker och kreditinstitut, vilket gör det lättare att förstå 

kundens affärer och de kan då hjälpa till med lån och andra frågor.  

 

Asiater är väldigt otåliga när det gäller vinst och utdelning på investeringar och de förväntar 

sig nästan vinst från dag ett av en investering, vilket ställer stora krav på företagen som 

etablerar sig där. Epsilons bransch innebär mycket investeringar och i många fall kan man inte 

se räntabilitet förrän efter 4-5 år. Detta är en väldigt lång tid för en asiat, så det är väldigt svårt 

att hitta företag som förpliktigar sig för en långsiktig investering och göra det företaget tycker.  

 

Den andra anledningen, som triggade övergången till att de var tvungna att ta över, var 

Asienkrisen 1997 som resulterade i att hela Asien stod still. Agenterna/franchisetagarna 
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klarade inte av det och gick i konkurs. Epsilon blev helt enkelt tvungna att ta över 

verksamheterna och etablera sig själva för att kunna skydda de kunder som hade köpt 

företagets produkter i de länderna. Kunderna fick möjligheten att köpa fler produkter och 

behövde teknisk support, som service och reservdelar. Detta har lett till att företaget finns 

etablerat med egna dotterbolag på de flesta marknaderna i Asien, bl.a. i Kina, Singapore, 

Malaysia, Sydkorea och Japan.  

 

Efter Koreakriget, under 60-talet, bidrog Sverige med bistånd till Sydkorea. De sålde sina 

första fordon på detta sätt på exportkredit uppbackat av staten. På detta sätt fick de in 500 

fordon och dessa gjorde avtryck där samt att Sverige var väldigt engagerade i Korea i början. 

Nästa gång de sålde till koreanerna var på 70-talet på kommersiella grunder, då var Korea 

fortfarande slutet för att de ville bygga upp sin egen industri. De hade satt upp ganska mycket 

handelsrestriktioner och hinder. Det fanns en lokal industri för lastbilar, där var japanerna in 

snabbast och bildade olika samarbetsavtal. När Epsilon kom in började de samarbeta med 

företaget Asia Motors. Många av dessa händelser hade inga långsiktiga strategier, utan det var 

affärsmöjligheterna som förde dem dit. Det är sällan att det kommer ett beslut högst uppifrån 

för sådana marknader, det är tillfälligheterna som gör att de går in och etablerar sig.  

 

Epsilon har endast koreaner anställda i det koreanska dotterbolaget, med 2-3 ex-patriates som 

kommer inifrån företaget. Detta för att underlätta kommunikation med de koreanska 

kunderna. I Japan är Epsilon fortfarande små och de har ett par japaner och ett par ex-patriates 

anställda.   

 

Japan har inte varit prioriterat för företaget tills för 8-10 år sedan då de inledde ett samarbete 

med Hino och Toyota. Företaget har alltså inte varit etablerat med ett eget bolag, utan via 

representationskontor med tekniker. Bolaget är litet, men tanken är att det ska utvecklas och 

växa.  

 

Lambda: Företaget grundades år 1999 och redan efter ett år började de expandera utomlands 

varav Tokyo var en av platserna. Lambda specialiserar sig på överföring av handskrivna 

dokument till digital version och är världsledande inom digitala penn- och 

pappersteknologier. De riktar sig främst till företag inom bank- och finans, transport- och 

logistik och utbildning och tillverkning. Idag har företaget samarbete med över 300 partners 

och över 110 anställda med kontor i Lund, Boston och Tokyo (okt 2010). Etableringen i 
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Japan, Tokyo, kan delas in i olika steg varav det första steget bestod av att exportrådet bidrog 

med ”business set-up service” till Lambda. Exportrådet tog hand om den byråkratiska delen 

som att registrera företaget i Japan osv. Vidare utfördes marknadsundersökningar, 

undersökningar om potentiella japanska partners, rekrytering av lokal arbetskraft osv.  

 

Det andra steget i etableringsprocessen bestod av att den svenska VDn och en medarbetare 

påbörjade verksamheten i temporära kontor i Tokyo (Sep 2000). Efter tre månader köpte 

företaget egna lokaler och hade därmed egna kontor. Själva arbetet bestod i att besöka 

japanska företag och presentera vår produkt och teknologi. Vi intervjuade även kandidater för 

jobb inom företaget och skötte andra administrativa ärenden. 

 

Efter att nya lokaler hittats påbörjades det tredje steget under ny ledning i form av en japansk 

VD (april 2001). Han utförde nya marknadsundersökningar, startade partnersamarbeten med 

stora japanska firmor osv. Lambdas starka marknadsposition var ett faktum och det har bland 

annat lett till förvärv av stora konkurrenter. Anledningen till att företaget valde att etablera sig 

på den japanska marknaden var delvis för att deras produkt passar in perfekt i landet med 

tanke på japaners sätt att skriva. Det fanns helt enkelt en marknad för Lambdas produkt. Det 

finns även stora internationella företag i Japan som företaget kan ingå i partnersamarbete med. 

 

 

Zeta: Zeta är ett svenskt globalt industriföretag som verkar inom kompressorteknik, 

industriteknik och anläggningsteknik. Koncernen har ungefär 30 000 anställda och näst intill 

all försäljning från företaget sker utanför Sverige. Zeta grundes år 1873 och 

kärnverksamheten är sig lik än idag. 

 

Företaget påbörjade sin etablering i Japan genom en agent som hjälpte de sälja sina produkter 

i landet. Detta skedde redan år 1979 och efter agentsamarbetet ingick företaget i ett joint 

venture med agentföretaget. År 1986 skedde ett fullständigt förvärv och Zeta fick 100 % 

ägande över företaget som tidigare var deras agent. De anställda kom alla från det förvärvade 

agentföretaget. Inträdet i Japan var ett av de första i Asien och anledningen var att det fanns 

en stor potentiell marknad i landet samt att de hade en välutvecklad ekonomi. Idag har Zeta 

även två produktionsfaciliteter i Japan och konkurrensen består mestadels av stora japanska 

företag inom samma bransch. Företaget använder i stort sett samma etableringsprocess i alla 
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länder då de försöker förvärva andra företag så fort möjligheten finns och resurserna tillåter 

det. 

 

Se avsnitt 5.6 på s. 51-53, för att få en övergripande bild av vilka sätt som företagen 

etablerade sig på i respektive land. 

 

5.2 Vilka problem har företagen stött på under sin 

etablering i respektive land? 

Alfa: Alfas största globala konkurrent är det tyska företaget GEA, som finns på nästan alla 

marknader som Alfa finns närvarande i, men de har inte etablerat ett eget bolag i Sydkorea. 

Ingen av deras stora internationella konkurrenter har etablerat ett eget bolag, däremot så finns 

de närvarande på marknaderna genom agenter och importörer. Förutom dessa finns det lokala 

koreanska företag som konkurrerar med Alfa. 

 

De formella etableringskostnaderna, som man får betala till myndigheter, var inte speciellt 

höga i Sydkorea. Dock var det kostsamt att anlita en headhunter som skulle hitta personal till 

verksamheten. Dessutom om man anlitat fel personer och var tvungen att anställa nya 

resulterade det i högre kostnader. Trots det var kostnaderna relativt små jämfört med andra 

etableringar. Sedan kostade det att bygga upp företaget, men etableringskostnaderna var inte 

speciellt stora.  

 

Företagsklimatet i Sydkorea är helt klart asiatiskt och är präglat av kulturen i landet. Dock 

betyder detta inte att det utgör ett hinder för att driva verksamheten på likartat sätt som de gör 

i andra länder i väst. Deras affärsmodell skiljer sig inte så mycket i Sydkorea från andra 

länder, men företagsklimatet och kulturen om hur man gör affärer är asiatisk. Det är främst de 

kulturella aspekterna och språket som påverkar detta. Detta gäller för de andra asiatiska 

länderna; Japan och Kina.  

 

Det svåraste för Alfa, när de börjar på en ny marknad, är att hitta rätt personal som är kunnig 

och passar för verksamheten, vilket gällde i Sydkorea. I asiatiska länder, speciellt Japan och 

Sydkorea, finns det en lojalitet till arbetsgivaren. Det är vanligt att när man anställs hos ett 

företag arbetar man för dem livet ut, tills man går i pension. Personalen anställs direkt efter att 
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de har gått ut skolan och jobbar för företaget resten av deras karriär. Många vill arbeta för de 

stora nationella företagen, då de har högst status. I övrigt kan man stöta på problem när man 

ska förstå den lokala lagstiftningen gällande t.ex. ekonomisk lagstiftning och skatteregler. 

Detta kan undvikas genom att anställa bra personer som kan språket och förstår lagstiftningen. 

Att hitta rätt personal är det viktigaste.  

 

Lagstiftningen i Sydkorea är inte speciellt komplicerad eller byråkratisk enligt Alfa. För att se 

till att de följde den lokala lagstiftningen, anlitade företaget en lokal advokatfirma som 

representerar dem i olika legala ärenden. Sydkorea är inte så byråkratiskt som Kina utan 

fungerar mer ”västerländskt” på det sättet.  

 

Då företaget är verksamma inom jordbrukssektorn är de beroende av politiska beslut. Detta är 

en svårighet inom deras bransch. Varje land har sina egna regler gällande jordbruket, t.ex. 

inom Europa är det EUs beslut som gäller. Detta är en utmaning att hantera detta då de inte 

kan påverka de politiska besluten. Alfa försöker hantera dessa utmaningar genom sin 

affärsmodell, då de inte gör någon lobbying. Förenklat sett har de två marknader; förmarknad 

och eftermarknad. Det är förmarknaden som påverkas av de politiska besluten, då den består 

av investeringsprodukter. Eftermarknaden består av förbrukningsartiklar, som det finns en 

jämn efterfrågan på. För att kunna hantera svängningar i investeringsprodukter, försöker 

företaget att etablera en försäljning av dessa förbrukningsartiklar.  

 

Ibland kan lokala företag ha fördelar över utländska företag. Politiska beslut tas om att 

subventionera t.ex. investeringar, att produkter som är utvecklade och produceras i Korea eller 

Japan kan ha en annan högre subvention än det importerade. Dessutom finns det redan tullar 

som påverkar företaget. Dock är dessa skillnader inte avgörande för Alfa. 

 

Ett annat problem är att moderbolaget vill behandla varje dotterbolag lika, oavsett storlek, och 

ställer samma krav på rapportering och uppföljning, vilket kan vara svårt när företaget är litet 

och är långt från Sverige. 

 

Att bygga upp förtroende för kreditinstitutionerna var inget större problem, då Alfa är i 

kontakt med dem för deras affärsverksamhet. Dock har kriserna påverkat möjligheten till 

kredit generellt i landet. Kreditinstitutionerna påverkar inte Alfa i sig, men påverkar deras 

kunder som har svårigheter med lån.  
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Beta: Något som är gemensamt för både Japan och Sydkorea är hur traditionella länderna är. 

Företagen är oftast privatägda och det är ofta en familj eller en person som har startat och 

drivit företaget i generationer. Detta gör att det blir svårt att driva förhandlingar med företagen 

eller försöka förvärva dem, då de oftast inte vill göra affärer förrän de känner att de har fått 

förtroende för det andra företaget. Det är viktigt att tänka på hur man pratar med dem, hur 

man lägger fram erbjudanden, hur förhandlingsprocessen går till samt vilka värderingar som 

återspeglar då dessa faktorer är viktiga för de japanska och koreanska företagen. 

 

Beta är ett konglomerat och konkurrenterna i Japan och Sydkorea är olika beroende på vilken 

produkt man talar om. En stor utmaning är de kinesiska företagen som faktiskt kopierar idéer 

rakt av från båda Japan och Sydkorea och sedan säljer de billigare.   

 

I Sydkorea förekommer som sagt svårigheter kring förvärven. Landet har ganska speciella 

regler vad gäller avnotering av företag och köper man ett företag som är noterat på en börs, är 

reglerna ganska komplicerade. Reglerna skiljer sig väldigt mycket från övriga företag där den 

enskilda ägaren ges mest makt. Även kulturen i Sydkorea är en utmaning, speciellt 

ledarskaps- och handlingskulturen. I Sverige driver kunskap och villighet en karriär och vi 

vågar ifrågasätta och vara aktiva på jobbet. I Sydkorea och Japan är man däremot ödmjuk och 

ifrågasätter inte äldre människor. Rättigheterna kommer med åldern till skillnad från Sverige 

där vi mäts på hur mycket vi kan och hur vi presterar.  

 

Trots noggranna förberedelser inför affärer i Japan och Sydkorea, tar det väldigt lång tid att få 

igenom ett beslut. Att förvärva ett företag kan inte göras direkt utan kräver långa, ibland 10-

20 åriga, relationer innan företagen känner sig tillräckligt bekväma för att sälja. Trots att Beta 

kände till detta, har det visat sig vara svårare än de trott. 

 

Något utmärkande för båda länderna är att de har ganska stora inhemska marknader vilket 

leder till att de inte är så aktiva inom export. Vid ett förvärv av ett koreanskt eller japanskt 

företag, kommer reaktionerna oftast från andra utländska företag. Det sker inga direkta 

motattacker utan det är mer reaktioner. En konkurrent kan till exempel efter ett förvärv 

komma att bli en kund till Beta.  
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Det förekommer inga formella krav från staten eller myndigheterna på utländska företag i 

Japan och Sydkorea men ibland kan det hända att myndigheter är kunder hos Beta och då kan 

de ställa vissa krav. Detta händer dock ytterst sällan.  

 

En klurighet, speciellt i Sydkorea där Beta är större, är vinstkraven från aktieägarna. De 

kortsiktiga vinstkraven på vad de koreanska ägarna ser som långsiktiga investeringar kan 

ibland vara ett känsligt ämne och kräva en hel del diskussion. De lokala koreanska företagen 

som köps upp och integreras i ledningen, vill oftast investera i längden medan Beta gärna ser 

att det görs fler kortsiktiga investeringar. Detta behöver inte nödvändigtvis vara något 

specifikt för Japan eller Sydkorea utan det handlar mer om kulturen och sättet att arbeta på för 

ledningen osv. Företagen är oftast familjeägda och därmed vill de ha långsiktiga 

investeringar. Denna företeelse förekommer även i andra asiatiska länder.  

 

Även om Japan och Sydkorea tenderar att grupperas ihop finns det stora skillnader mellan 

länderna, inte minst kulturellt. Japan är svårare att komma nära och bli personlig med, vilket 

krävs för att få kontakt med företagen, medan Sydkorea är mycket nyfiknare och vanare vid 

att arbeta internationellt. Språk och kulturmässigt är det enklare att komma in på den 

sistnämnda marknaden. 

 

Gamma: Det finns en stor tillgång till bra utbildat folk, dock är problemet att väldigt få pratar 

engelska. Gammas största problem är kommunikationen med alla sina dotterbolag, även i 

Korea. Alla chefer pratar inte bra engelska, bara några få, och resten som pratar engelska kan 

det inte så bra. Så ett stort problem är att kommunicera med andra regioner om man har 

huvudkontoret i Sverige.   

 

Jämfört med resten av världen, har Gamma flest konkurrenter på den koreanska marknaden, 

vilket har skapats av att det har blivit en stor marknad med efterfrågan. Gammas tidigare 

partner har blivit en konkurrent nu, då de har stulit Gammas teknik och påstår att de kan göra 

detta själva. Detta hade Gamma förutsett, då det är vanligt i Sydkorea. Enligt representanten 

är Sydkorea det mest protektionistiska landet i hela världen, ”de vill ta till sig teknik och vill 

kasta ut alla bolag.” Stora företag som Wallmart och Carrefour har varit på den koreanska 

marknaden och fått gå ut.  IKEA är ett företag som är på väg in nu och det ska bli intressant 

att se hur det går för dem. Gamma är ett av de få bolag som verkligen har lyckats för att de 
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hade en unik produkt som det fanns en efterfrågan på. Dock är det osäkert om de har stulit all 

information, för de har inte bevisat att de har Gammas teknik.  

 

Affärskulturen skiljer sig från bransch till bransch, enligt Gammas representant. Vissa 

branscher har anpassat sig mer till västerländsk kultur än andra. De stora internationella 

företagen som exporterar över hela världen, kommer i kontakt med väst och får på detta sätt 

anpassa sig till kulturen. Om man tittar på Gammas bransch, byggbranschen, är det väldigt 

konservativ och gammaldags. Det bygger väldigt mycket på kontakter och förtroende, och 

kulturen med att man tar en öl tillsammans för att bygga relationer finns fortfarande kvar. 

Koreanerna är inte så noggranna med kontakterna, till skillnad från Hong Kong där 

kontakterna är hur tjocka som helst. Deras kontrakt är väldigt tunna, för att deras affärskultur 

är att allt bygger på förtroendet. Chefen i det koreanska dotterbolaget måste dricka otroligt 

mycket sprit med sina kunder och bjuder dem på karaokeklubbar, men han måste göra det för 

att det är kulturen och för att bygga upp tilltron. Därför är det viktigt att ha koreaner som kan 

hantera detta, dessutom kan deras kunder endast koreanska. Det tar ca 3 år att bygga sådana 

relationer och oftast brukar en ex-patriate skickas för att arbeta i en kortare period än det. De 

hinner aldrig skapa dessa relationer, för när de åker hem måste nästa person börja om från 

början för att bygga dessa band. Nätverkandet är väldigt viktigt för affärsverksamheten, vilket 

Gamma började med redan innan etableringen av dotterbolaget genom att delegationer kom 

till Sverige för att titta på systemen.  

 

Den största svårigheten Gamma stötte på var kravet på att sätta in ett så högt aktiekapital, som 

de aldrig hade satt in i något annat bolag. Det var det enda sättet att komma runt reglerna, som 

säger att man måste ha levererat för 500 miljoner kronor för att vara med och offerera. Kravet 

på att man måste ha ackumulerad försäljning är svårt om man är ett nytt företag på en ny 

marknad. Dessutom är det svårt att anställa 25 civilingenjörer för man vet inte vad man ska ge 

dem för arbetsuppgifter innan försäljningen har tagit fart, vilket tar väldigt lång tid. De är 

väldigt protektionistiska, speciellt inom byggbranschen. Gamma har haft strategiska projekt 

för att göra bolaget så koreanskt som möjligt i ögonen på deras kunder. De har bl.a. bytt 

namn, startat stipendieprogram för studenter som går på universitet och anställer endast 

koreaner. Det försöker hålla så låg profil som möjlig om vad de gör i Korea internationellt 

sett, för att inte framstå som ett svenskt bolag och försöker köpa så mycket i Korea som 

möjligt. Korea är mer exportvänliga än import, och företaget importerar ibland delar till 

systemen. Gamma tillhör en större koncern, som köpt fartyg från Korea för 35 miljarder, och 
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detta försöker de använda för att visa att det som företaget importerar är inget jämfört med det 

de köper och exporterar.  De bjuder med kunder till namngivningsceremonierna till dessa 

fartyg, som kostar 5 miljarder styck.  

 

I regelverket ska det inte finnas några undantag som gynnar lokala företag bättre än utländska 

företag, men så är det inte i verkligheten. Enligt Gammas representant finns det fortfarande 

väldigt mycket korruption som inte syns. Den koreanska staten försöker stifta nya regler för 

att förhindra korruption, men koreanerna är smarta och hittar kryphål för att komma runt 

lagarna.   

 

Enligt representanten talar fler i Japan engelska jämfört med Korea. De som kan bra engelska 

i Sydkorea plockas upp av de stora konglomeraten för deras exportaffärer, vilket gör det svårt 

för företag som arbetar på den inhemska marknaden att få tag på dem.  

 

Delta: Företagets inträde på den sydkoreanska marknaden var inte så svårt då den rådande 

Asienkrisen hade försatt Sydkorea i ett behov av utländska investeringar. Inträdet 

välkomnades varmt av den Sykoreanska staten. Även företaget som förvärvades sålde 

gladeligen till Delta på grund av Deltas storlek och goda rykte. Trots en stark nationell 

stolthet över Samsung välkomnades Delta på marknaden av de flesta. Visst fanns det 

motsägare men de var i stort sett obetydliga för Delta.  

 

I dagsläget möter Delta inte stora motgångar i sin verksamhet i Sydkorea. Staten är väldigt 

välkomnande för utländska investerare och etableringskostnaderna var inte oväntade. 

Visserligen förekom vissa gömda kostnader men de var inte något stort problem för Delta. De 

huvudsakliga ”problemen” idag består av mildare kulturkrockar. Koreaner förstår sig inte 

alltid på det svenska sättet att arbeta och tvärtom. Delta arbetar ständigt med att förbättra och 

anpassa sin uppförandekod och det gäller att ha överseende med den unika koreanska 

kulturen. I dagsläget lägger sig inte moderbolaget i alltför mycket i den koreanska 

verksamheten med det förekommer en ”osynlig” kontroll av verksamheten genom företagets 

integrerade IT-system. Det svenska huvudkvarteret kan kontrollera vartenda beslut som fattas 

i de utländska divisionerna. 

 

Omega: Japaner är nyfikna men samtidigt väldigt konservativa. Det råder hela tiden 

frågetecken kring vad som är tillåtet och inte. Även riskbenägenheten är väldigt låg och folk 
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är oftast skeptiska och rädda till att starta ett helt nytt företag med en produkt som tidigare inte 

existerat på marknaden. Språkmässigt är japaner ”usla” på att prata engelska och har, trots 

inlärning i skolan, svårt att tillämpa språket när det kommer till praktiken. Oftast arbetar en 

Japan i samma företag hela livet och deras entrepenöriella egenskaper är starkt bristfälliga. 

 

När Omega bedriver sin verksamhet har de stött på en hel del hinder i form av en massa regler 

som gör det svårt att veta vad som är tillåtet och inte. Det har visat sig vara svårt med de 

tekniska anpassningarna. En annan svårighet vid etableringen var att det förekom många 

blanketter som var skrivna på japanska men här kom exportrådet till undsättning. Omega hade 

räknat med höga kostnader vid etableringen i Japan men i samband med finanskrisen slog 

växelkursen om och det blev dyrare än väntat. De största svårigheterna idag ligger i 

potentiella lagändringar som påverkar Omegas produkt starkt men de arbetar aktivt med hjälp 

av lobbyister och liknande för att undvika sådana scenarier. 

 

Att göra affärer i Japan är som att simma i sirap och det gäller att inte sluta simma, utan 

fortsätta. Japaner har en tendens att krångla till saker som kan ha enkla lösningar och de vill 

inte ta för mycket ansvar. De är vana vid att ha ett överhuvud som kan guida de i deras arbete 

och ta det största ansvaret. Alla processer som sker är mer genomtänkta då japaner är väldigt 

pedanta. Det är att respektera att det är en japansk marknad man agerar i men samtidigt inte 

förlora svenskheten i företaget. Man måste behålla drivet och kunna kompromissa. 

Visserligen är den japanska staten positiv till utländska investeringar men samtidigt förklarar 

de inte hur de är det. Omega tror att genom att anställa lokal arbetskraft kan utländska företag 

hjälpa japanerna att tänka på ett annat mer entrepenöriellt sätt, vilket bidrar till landets 

utveckling. Ett stort irritationsmoment för Omega är importtullar.   

 

Epsilon: Korea är väldigt krångligt att göra affärer i och detsamma gäller för Japan som 

kanske är ännu krångligare. Det är främst kulturen och språket som gör det svårt. Den äldre 

generationen koreaner kan oftast inte engelska men de yngre har börjat bli bättre på det. 

Detsamma gäller för Japan. 

 

Företaget har haft svårigheter med den koreanska byråkratin och att ändra koreanernas sätt att 

tänka. Att implementera en företagsanda, bestående av samma värderingar, liknande arbetssätt 

och produkter är en utmaning.  Epsilon vill inte göra om alla sina anställda till svenskar utan 

vill att de ska ha samma värderingar. För att göra detta måste man ha en bra ledning som 
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förstår detta och de måste kommunicera det här till sina medarbetare på ett bra sätt så att de 

förstår. Detta har visat sig vara en mindre utmaning för Epsilon. 

 

Det krångligaste med Korea är fackföreningarna, som är väldigt militanta i sitt sätt att arbeta. I 

Sverige arbetar fack och företag i samma riktning, och det finns en bra dialog mellan dem, 

vilket inte förekommer i Sydkorea. Arbetarna för Hyundai gå ut i strejk nästan varje år och 

detta kostar företagen väldigt mycket pengar. Det är många företag som har lämnat Korea för 

att det inte går att arbeta där på grund av fackföreningarna. I Japan är det annorlunda och 

fackföreningar arbetar inte på samma sätt som i Korea.  

 

I Korea och Japan har de naturligtvis försökt förhindra att utländska företag kommer in och 

försöker lobba för att göra det svårare för företagen. Det finns alltid lokala strömningar som 

vill skydda den inhemska industrin, men med WTO blir detta svårare. Både Japan och Korea 

är beroende av export, så de är inte intresserade av att dra igång handelskrig. Man kan säga att 

det är mycket lättare idag, då det inte finns mycket hinder för utländska företag kvar. Nu finns 

det många som har köpt lokala industrier, vilket var omöjligt tidigare innan Asienkrisen.  

 

Både i Japan och i Korea är det väldigt dyrt att köpa mark, vilket Epsilon behöver för att 

kunna öppna verkstäder. Det är inte alltid lätt med att köpa, etablera sig och få tillstånd till att 

bygga. Då är det inte pengarna som är problemet, men de kan uppstå problem.  

 

När man är en chef måste man ha erfarenhet, men många asiater vill bli chef direkt efter sin 

examen. I Sverige börjar man från grunden och även om man har en högskoleexamen, börjar 

man ute på golvet först för att förstå allt. Om man inte har den förmågan blir det väldigt svårt 

att agera som chef. Många koreaner är vana vid att göra det de blir tillsagda att göra, men 

Epsilon vill att de ska ta egna initiativ. De vill höra andras åsikter och sedan ta gemensamma 

beslut, men i många kulturer instämmer personalen bara med chefen för att hålla denne nöjd. I 

vissa kulturer finns det en viss hierarkisk ordning och man måste visa respekt för personen 

och inte säga emot. Detta kan vara ett problem då det är en del i affärsmodellen att kunna säga 

hur kunden ska göra för att t.ex. köra för att få så effektiv bränsleförbrukning som möjligt.  

 

Lagstiftningen gör det svårt för företaget att konkurrera i bussförsäljningen. I Korea måste 

man ha påbyggnationer på bussarna, vilket har lett till att tillverkare av chassier äger 
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tillverkare av påbyggnationer. T.ex. äger KIA sina påbyggare, så det finns inte fristående 

påbyggare.  

 

Japan är ett ganska slutet samhälle och detta gäller även Korea. Det finns en stor 

generationsskillnad mellan den äldre och den yngre generationen. Den äldre generationen är 

mer konservativa och talar inte så bra engelska.  

 

Lambda: Japan är väldigt annorlunda, inte bara jämfört med västvärlden utan även jämfört 

med andra asiatiska länder, när det gäller företagande och affärsmetoder. Lambdas svårigheter 

på marknaden består av att de är relativt ökända, vilket gör stora företag motvilliga till att ingå 

i partnersamarbete med dem. Det tar längre tid att vinna förtroende från andra företag. Detta 

gäller generellt för mindre eller medelstora utländska företag som etablerar sig i Japan. I 

Japan ser företag ofta på tidigare framgångar och då specifikt för den produkten de är 

intresserade av. Språket var ett annat stort problem då japaner inte är så bra på engelska men 

detta kan lösas med att ”localise” ditt företag. Beslutsfattande och förhandlingsprocesser 

(Ringi resp. Nemawashi) ser helt annorlunda ut i Japan. 

 

För just Lambda är det kritiskt att hamna på god fot och kunna samarbeta med de stora 

japanska företagen. Det är dock inte alltid så lätt då Lambda är relativt nytt och okänt på den 

japanska marknaden och det är därför det är viktigt att ha i åtanke att det kräver långa 

processer och uthållighet. Lambda tror att svårigheterna som de möter i sitt arbete på den 

japanska marknaden är generella för alla nya utländska företag där. Byråkratin kan vara ett 

problem ibland men inget som hindrar företagets verksamhet allt för mycket. 

 

För att sammanfatta svårigheterna i Japan nämner företaget tre punkter; Språkbarriären, 

organisationsbarriär och barriärer för utländska företag. För att kunna arbeta mot dessa 

svårigheter nämner Lambda ”lokalisering” som en viktig faktor. 

 

Zeta: De största svårigheterna för Zeta på den japanska marknaden består delvis av 

rekryteringen, vilket de försöker lösa genom att inte endast anställda personer som är i mitten 

av sin karriär utan även nyutexaminerade studenter. Företaget anser även att det ibland kan 

uppstå svårigheter med att uppnå de höga japanska kvalitetskraven. Vidare är 

beslutsprocesserna i Japan väldigt långsamma och företagskulturen i allmänhet kan ibland 

vara svår att hantera. Förtroendet för utländska företag är lågt i Japan och det tar lång tid att 
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bygga upp förtroende hos dem så att de japanska företagen är villiga att ingå i affärer med 

utländska. 

 

Se avsnitt 5.6 på s. 51-53, för att få en övergripande bild av svårigheterna som företagen 

stötte på. 

 

5.3 Hur ser framtiden ut för företagen i Sydkorea/Japan? 

Alfa: Möjligheterna som Alfa ser, i Sydkorea, är att då marknaden fortfarande expanderar, 

finns det möjlighet för de att ta större marknadsandelar genom att vara närvarande på 

marknaden. Den sydkoreanska staten vill att fler utländska företag ska investera i landet och 

uppmuntrar det genom att göra det så enkelt som möjligt för de utländska företagen.  

 

Alfas representant tror att Korea kommer fortsätta växa som land i sin ekonomiska styrka. Det 

kommer ju att påverka att köpkraften ökar i landet och efterfrågan på den typen av livsmedel 

som deras kunder producerar, alltså mejeriprodukter, kommer att öka. Det är en styrka och 

möjlighet i Sydkorea. 

 

En svaghet är att Alfas bransch inte är lika etablerad, i Sydkorea, som den är i Europa eller 

USA. Mjölk är ett baslivsmedel i väst, men den finns inte på samma sätt i Sydkorea. Då 

hushållen inte har ett stort behov av mjölk kan detta påverka och skapa svängningar i 

efterfrågan, vilket är en nackdel för Alfas. 

 

Det finns ett ständigt politisk hot från Nordkorea. Det är inte risken för väpnad konflikt som 

de syftar på, utan den politiska spänningen som utgör ett hot mot hela regionen. Nordkorea 

har en relation till Kina, som är en viktig marknad för Sydkorea. Under första kvartalet av 

2010, sänkte Nordkorea ett Sydkoreanskt fartyg, där 40 män omkom. Detta skapade en hel del 

spänningar i samhället. Sådana känsliga situationer kommer att påverka ekonomin och hela 

samhället.  

 

Beta: Jämfört med andra asiatiska länder är Sydkorea en väldigt stabil marknad när det gäller 

teknologi och långsiktighet i Betas planer och det gör det ju mycket enklare att verkställa och 

planera jämfört med till exempel Kina och Indien där saker och ting kan förändras väldigt 
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snabbt. Både Japan och Sydkorea har en mognad och är relativt utvecklade länder som också 

gör att de blir enklare att arbeta med. Utbildningskraft och väl utvecklade infrastruktursystem 

är andra faktorer som kan ses som styrkor hos båda länderna. 

 

Som produktionsställe är Japan ett väldigt dyrt land och det gör det svårt att motivera 

tillverkning i landet. Sydkorea är i dagsläget inte lika dyrt men utvecklingen tenderar att gå 

mot samma riktning som Japan. En annan svaghet är kulturen i länderna som gör det svårt att 

förändra och förnya organisationer men Beta ser inte på detta som ett stort hot mot deras 

verksamhet utan snarare något som är viktigt att ha i åtanke under arbetet i länderna. Beta är 

inte så stora i Japan och har alltså inte mycket erfarenhet av att driva stora bolag i landet. 

Företaget växer dock och har många planer på att utveckla sin verksamhet i landet. Planerna 

tar dock tid att genomföra då den japanska säljarsidan har vissa förväntningar om en längre 

relation innan en affär kan komma till skott. 

 

I Japan har Beta en möjlighet att nå en extremt stor marknad och befolkning, inte bara med de 

produkterna som företaget erbjuder i Asien utan det som erbjuds i hela världen. Beta tror att 

många av deras produkter som säljs i Europa och USA skulle kunna passa in väldigt bra på 

den japanska marknaden. Det finns alltså en stark tro på en etablering i Japan. I Sydkorea 

känner Beta att de kan bli större inom en del verksamhetsområden och sälja från andra länder 

till Sydkorea. Trots att Beta har en stor marknadsandel i landet ser de möjligheter till 

förbättring. 

 

Svårigheter i Sydkorea består av att vara så kreativa som möjligt och arbeta hårt för att uppnå 

större marknadsandelar än de som Beta har idag. I Japan består svårigheten i tiden det tar att 

göra affärer och Beta känner att de inte har kommit in på marknaden så som de önskat. Japan 

är ett annorlunda land och skiljer sig även från Sydkorea vilket har lett till Betas utmaning i 

etablering. Företaget känner att de inte har språket, kulturen och organisationen för att på ett 

bra sätt kunna ta sig in på marknaden och det anser de vara sin största svårighet med landet.  

 

Sammanfattningsvis kan nämnas att etableringen i Sydkorea har varit mycket lättare än 

etableringen i Japan. Det beror på en mängd olika saker där en av förklaringarna kan ligga i 

att den japanska marknaden präglas av stora företag och därefter en del små. I Sydkorea finns 

det mest halvstora företag vilket underlättar etableringar och affärer. Med Betas 

förvärvsteknik har Sydkorea alltså varit bäst lämpat.  
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Gamma: Gammas marknad har gått från att vara unik till en standardprodukt, vilket har lett 

till mer konkurrens. Dessutom håller byggandet i Seoul på att avta, då den inhemska 

marknaden inte går så bra. Deras export går bra och den växer ständigt, men den lokala 

marknaden går sämre. Flera nybyggda lägenheter står tomma och många företag har gått i 

konkurs de senaste åren. De stora projekten håller på att försvinna. Detta hanterar företaget 

genom att de går från den offentliga marknaden till den privata mer. Dessutom ser de över 

special applikationer som de är unika med, men de är mindre projekt.  

 

Representanten anser att företaget har nått kulmen i den koreanska marknaden och de kan inte 

växa mer där. De kommer inte kunna ha 70-80 % marknadsandelar, utan får räkna med att det 

sjunker i framtiden. Dock finns det en väldig orderstock för flera år framöver, så det kommer 

inte gå spikrakt ner för företaget.  

 

Delta: Den sydkoreanska marknadens styrkor består i deras arbetsmoral och teknologiska 

utveckling. Landets ligger före Kina och nära Japan när de kommer till den teknologiska 

utvecklingen. FoU-enheter i Sydkorea är världsledande och Delta förlitar sig starkt på dem. 

Sättet som koreanska fabriker drivs på är väldigt effektivt och sätter standarder för fabriker 

världen över. 

 

Spänningarna mellan Nord- och Sydkorea kan visa sig vara ett hot mot företagande i landet. 

Konkurrensen från Kina är ett annat ”hot” mot företagandet i Sydkorea då den kinesiska 

marknaden är mycket större än den koreanska. Utländska företag ser möjligheterna i Kina och 

kan komma att välja landet före Sydkorea. Att den sistnämnda marknaden är dyrare än den 

kinesiska kan skapa ytterligare incitament för utländska företag att välja Kina framför 

Sydkorea. I Sydkorea förekommer även väldigt starka fackföreningar. Delta har dock valt att 

arbeta självständigt med egna fackföreningar för att slippa hårda krav. 

 

Tron på ett förenat Korea är stark hos sydkoreaner och de anser att Nordkorea inte kommer att 

kunna upprätthålla sin stat länge till. Enandet av de koreanska länderna kommer skapa nya 

möjligheter för utländska investerare, inte minst för att marknaden kommer växa dramatiskt.  

 

Omega: De största möjligheterna ligger i Japans regelverk kring rökning som påverkar 

Omegas produkt starkt. Om reglerna fortsätter vara till Omegas fördel finns det en stor 
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möjlighet till att expandera verksamheten på den stora marknaden. Utvecklingsmässigt har 

den japanska marknaden höga krav på bra service och välproducerade varor/tjänster. Det 

största hotet är lagbiten och rökförbuden osv. En annan nackdel är tiden det tar att bygga upp 

förtroendet bland japanerna.  

 

Angående Sydkorea, finns planer att etablera sig i landet men det kommer ske efter en 

etablering i Kina. Omega förklarar att så långt de har fått höra är den koreanska marknaden, 

jämfört med Japan, tuffare, mer flexibla, rationella och praktiska. De kan lösa problem på ett 

sätt som påminner om västvärldens metoder. 

 

Epsilon: Japan är en av världens största ekonomier och med det ser Epsilon en massa 

möjligheter. I Japan säljs det ca 30 000 tunga lastbilar om året och de japanska tillverkarna, 

som endast är fyra företag, är mer eller mindre konkursmässiga. Hälften av dessa företag har 

tagits över av Volvo och Mercedes och det finns två fristående kvar. Långsiktigt är Japan en 

intressant marknad, men Epsilon har stor respekt för att det inte är lätt och man måste göra det 

genomtänkt och ge det tid för det kostar. I Japan har de höga krav när det gäller utsläpp, vilket 

kostar att utveckla. Då alla företag inte klarar av dessa kostnader skapar det möjligheter för 

Epsilon att ta över marknadsandelar.  

 

Koreas marknad liknar den japanska då det endast finns två stora tillverkare och det är en 

relativt stor ekonomi. Det finns mycket folk och mycket godstransporter, där de kan delta. 

Epsilon säljer idag ca 1000 bilar i Sydkorea, vilket är en ganska stor marknad. Då ska man 

även veta att de konkurrerar med endast 40 % på hela totalmarknaden för produkten.  

 

Varje år när företaget sätter budgeten gör de en SWOT analys, vilket visar att Korea är en stor 

marknad med möjligheter. Detsamma gäller även Japan, dock har de stor respekt för 

svårigheten då den är kulturellt betingat. 

 

Lambda: Företaget ser många möjligheter för expansion på den japanska marknaden då de 

tror att efterfrågan på deras produkter kommer att öka. Demografin i Japan liknar den svenska 

och den åldrande befolkningen är en viktig faktor i Lambdas framtida framgång. 

 

Zeta: Företaget tror att de kommer att stärka sin position ytterligare på den japanska 

marknaden både genom organisk tillväxt och genom förvärv. Styrkorna för Zeta består av att 
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de har hög kvalitet på produkter och tjänster, överlägsen teknologisk kunskap, engagemang i 

den japanska marknaden samt att de är så pass finansiellt starka att det skapar incitament för 

en fortsatt långsiktig tillväxt. Svagheten består i att de saknar distributionskanaler för 

standardprodukter. 

 

5.4 Rekommendationer till företag som vill etablera sig i 

Japan och Sydkorea 

Alfa: Alfas tips när man som företag ska etablera sig i Sydkorea bör man ha en stark och sund 

affärsmodell som man vet fungerar. Även om det är stora kulturella skillnader brukar det gå 

bra om man har en bra affärsmodell. Om man vet att produkten har en efterfrågan, är det 

viktigt med att distribuera och sälja dem på ett effektivt sätt. Man bör även lägga ner tid och 

energi för att hitta bra lokal personal, det är de som avgör hur går för företaget i den nya 

marknaden. Har man dessa saker; stark affärsmodell, efterfrågad produkt och duktig personal, 

behöver man inte oroa sig. 

 

Beta: Det är viktigt att man inte missuppskattar tiden det tar i att förstå kulturen och 

långsiktigheten i länderna. Man måste vara på plats i flera år innan man betraktas som ett 

seriöst företag. Att profilera sig som ett svensk Epsilon fungerar väldigt bra i båda länderna då 

de har ett bra intryck av svenskt arbete och svenska värderingar. Beta profilerar sig som 

svenskt men arbetar lokalt vilket ibland kan vara en besvikelse för japanska och koreanska 

intressenter. Tiden och kostnaden ska inte underskattas i dessa länder och relationsbyggande 

är kritiskt för att kunna vinna förtroende och göra bra affärer. Det viktigaste för japanska och 

koreanska företag (dock på olika sätt) är hur bekväma de känner sig med en viss affär. 

 

Gamma: Tips till företag som vill etablera sig i den sydkoreanska marknaden är att ha en 

unik produkt och satsa på patent, då patentlagarna är inte detsamma som det är i väst. Man 

måste tänka strategiskt för patenten, då man kan få panten på saker som redan finns där. 

Dessutom ska man bygga bolaget så koreanskt som möjligt och anställa koreaner för att 

kunna nätverka. Det är väldigt få företag som lyckas etablera sig i Sydkorea, så det gäller att 

anställa folk som vet marknaden.  
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Delta: Det viktigaste innan en etablering är att ha klart för sig om VARFÖR den 

Sydkoreanska marknaden är av intresse. Efter det nyligen undertecknade frihandelsavtalet 

mellan Sydkorea och EU finns det förbättrade möjligheter till handel mellan regionerna och 

detta bör utnyttjas. Det är viktigt att ha i åtanke att koreaner generellt sett inte pratar så bra 

engelska trots att den yngre generationen är avsevärt bättre på engelska än den äldre. Om man 

lyckas vinna koreanernas hjärta är de villiga att göra det mesta för att hjälpa dig. 

 

Omega: För det första ser det olika ut beroende på vilken produkt man vill sälja. Om man 

säljer en kombinerad serviceprodukt, bör man ta hjälp av svenska ambassaden eller 

exportrådet. De fungerar som ett utmärkt showroom och japanerna ser dig som ett seriöst 

företag. Efter ett tag är det viktigt att flytta till egna lokaler för att undvika att japanerna 

ifrågasätter hur pass länge du tänker stanna kvar i marknaden. 

 

Epsilon: Tips till företag är att de måste göra hemläxan innan de börjar och måste förstå dels 

produkten och dels marknaden i landet.  Företagen måste förstå sig på hur det är att jobba i 

landet och förstå rådande seder och bruk. Det kan även vara bra att skaffa kontakter med 

andra företag i landet. Dessutom ska man inte bli beroende av en person som tolkar, för de 

kan få en felaktig maktfaktor och då kan det uppstå stora problem.  

 

Lambda: Det är väldigt viktigt, för alla svenska företag som vill etablera sig i Japan, att tänka 

på att anställa en person som har kompetens och de kommunikationskunskaper som är 

nödvändiga i landet. Personen ska även kunna kommunicera med andra parter inom företaget 

(svenskar). Denna insikt i den japanska kulturen kan ta dig långt om den utnyttjas på rätt sätt. 

 

Zeta: Företagen bör utnyttja hjälp som erbjuds från exportråd och liknande. Detta möjliggör 

ett stöd för företagen som kan komma till användning i svåra situationer. Det är även viktigt 

att företagen räknar med att de första åren av etablering blir dyra. 

 

5.5 Övrig Information 

Alfa: För att ingå partnerskap med lokala företag gäller det att man förstår deras kulturella 

affärsmiljö och för att göra detta behöver man lokal personal. Det är inte svårt att hitta 
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samarbetspartner, för många vill utveckla sin affärsverksamhet och vill samarbeta med 

internationella företag. Dock är det viktigt att man förstår varandra, språk- och kulturmässigt. 

 

Nätverkandet är väldigt viktigt, speciellt om man har en specifik typ av produkt. Alfa har ett 

flertal små kunder utspridda över hela landet måste nå dem på ett så kostnadseffektivt sätt 

som möjligt. Det är svårt att bygga upp bra distributionskanaler och detta gäller i alla länder, 

det är ett ständigt pågående arbete som egentligen aldrig tar slut. Alfa har kontakt med 

ambassaden i de länder de är etablerade i, men använder inte dem som hjälp till 

verksamheten. Dock finns det möjlighet till att få hjälp från ambassaden och exportrådet.  

 

Beta: På frågan om Beta använder sig av svenska myndigheter som ambassaden, KOTRA osv 

svarade de att de inte använder de så mycket då etableringarna inte sker från Stockholm. 

Kontoren är belägna i Asien och lokal arbetskraft används. Exportrådet används dock som en 

konsultfirma och ställs mot andra lokala konsultfirmor. Även ambassaden används som en 

kontaktpunkt men generellt sett så används inte svenska myndigheter aktivt i Betas arbete.  

 

Gamma: Det har varit lätt för Gamma att hitta samarbetspartners, tack vare den lokala 

personalen som har skapat dessa kontakter. Företaget har haft flera partners som de har byggt 

med, men det var bolaget TaeYoung som de hade mest samarbete med.  

 

I Japan har inte Gamma något dotterbolag, men de finns på marknaden genom att de har sålt 

licenser till några japanska bolag på 80-talet. Marknaden finns knappt kvar, då det är 

färdigbyggt i Tokyo och resten av Japan. Anledningen till varför de inte gick in i Japan var för 

att efterfrågan var så liten och det är svårt att komma in på den marknaden. Skillnaden mellan 

den japanska och sydkoreanska marknaden, enligt representanten, är företagsklimatet. I Japan 

är alla företag som en grupp, där alla går ihop och håller emot, vilket gör det svårt för ett nytt 

företag att komma in om man inte tillhör denna grupp. Japanerna har byggt så dyra och 

komplicerade anläggningar, så den tekniken används inte så mycket. Representanten anser att 

Sydkorea utvecklas åt samma håll som Japan, de har väldigt många likheter i svårigheter för 

utländska företag att ta sig in i marknaden. Som det har varit i Japan, har det även varit i 

Korea.  

 

Gamma tog hjälp av ambassaden och exportrådet i början, och hittade på det sättet sin chef för 

bolaget i Korea. De tog över honom från den svenska ambassaden, där han var anställd. Dock 
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har de ingen nytta av ambassaden nu, men de har fortfarande kontakt så chefen är ordförande i 

den svensk-koreanska handelskammaren i Seoul.  

 

Delta: Delta förklarar att Japan är en mycket protektionistisk marknad jämfört med Sydkorea. 

Japaner gillar nödvändigtvis inte att importera varor från Sydkorea på grund av ländernas lite 

historiskt spända relationer. Detta har delvis påverkat att Delta inte är så stora i Japan som de 

är i Sydkorea. Japanska produkter är mycket dyra vilket leder till att många kringliggande 

länder väljer att köpa andrahands-varor från dem. Trots priset är de japanska produkterna 

mycket mer utvecklade och håller längre vilket gör de populära. Delta påpekar att det är 

ungefär tre gånger svårare att handla med Japan jämfört med Sydkorea bland annat då den 

japanska marknaden är så pass stor och självdrivande att de inte är beroende av utländska 

investerare, likt Sydkorea. 

 

En annan svårighet med Japaner är att de oftast säger och agerar på ett sätt men egentligen 

tycker något annat. De är väldigt diplomatiska och säger inte vad de känner utan endast det de 

tror åhöraren vill höra. Även andra asiatiska länder har svårt att tolka japaner men i Sydkorea 

finns det bättre förståelse för japanerna. Trots en förekommande ”love-hate-relation” med 

Japan kan koreaner, delvis pga. språklikheter, förstå japaner. 

 

Omega: Att ingå i partnerskap med andra japanska företag är inte en svårighet i sig utan det 

svåra ligger i att hitta rätt partner. Omega är inte intresserade av distributörer, som är lätta att 

hitta i Japan, utan de vill själva ha slutkundsansvar. Japaner är inte så vana vid partnerskap 

utan vill helst arbeta själva då de anser att det är säkrare. I övrigt så är transport och parkering 

svårt i Japan. 

 

Epsilon: Koreanen som drev etableringen i Korea sitter idag i Japan och driver etableringen 

där. Detta kan tänkas vara underligt, då koreaner och japaner inte har så goda relationer. Hans 

fördel ligger i att han förstår hur japanerna tänker för det är ganska lika i Korea. En japan 

säger inte rakt ut vad de menar, utan det gäller att man försöker förstå vad de menar. 

Koreanen förstår den japanska mentaliteten, till skillnad från en svensk som talar japanska 

flytande och kan kommunicera med dem, men är inte lika duktig på att tolka vad de menar.  

 

Epsilon byggde sina nätverk efter etableringen. I Japan var det samarbetet med Hino/Toyota 

som öppnade marknaden för dem. Annars brukar det vara agenten som skapar kontaktnätet. 
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Det gäller att tänka på vilket land man befinner sig i och vilken metod man använder sig av. I 

Indonesien är det svårt att etablera sig utan nätverk, då landet består av olika öar och man då 

behöver bra distributionskanaler.  

 

Företaget tar inte till hjälp av exportrådet eller andra svenska myndigheter, utan de klarar sig 

själva. Ambassaden fungerar som dörröppnare då de kan hjälpa med att ordna möten med 

högt uppsatta inom politiken. Ett företag tas mer seriöst om det använder sig av dem.  

 

De yngres syn på arbetet ser ut på ett helt annat sätt än de äldres. Den äldre generationen 

arbetar på samma företag hela sin karriär med långa arbetstider och vars mål är att uppnå en 

stabil medelklass livsstil (s.k. salaryman). De yngre värderar sin fritid mer och ser jobb som 

en plats för utveckling. 

 

Lambda: Företaget tog hjälp av exportrådet vid sin etablering och fick främst hjälp i 

nätverkandet. Även idag tar de hjälp från exportrådet och svenska ambassaden vid behov. 

Lambda anser att Sydkorea är en mycket snabbare marknad när det kommer till 

beslutsfattande, affärer och nätverkande om man jämför med Japan. De känner även att 

koreanska konsumenter är med flexibla. Företaget har samarbete med koreanska partners och 

de tror att de kommer att fortsätta expandera i landet. 
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5.6 Tabeller 

Tabell 5.6.1  – Metoder för etablering 

Företag Sydkorea Japan 

Alfa Agent – DB JV – DB 

Beta Förvärv Greenfield 

Gamma Sporadisk eX – DB - 

Delta Förvärv - 

Omega - Greenfield 

Epsilon Sporadisk eX – Agent – DB Agent – DB 

Lambda - Greenfield 

Zeta - Agent – JV - Förvärv 

Källa: Egen illustration 

 

DB = Dotterbolag 

JV = Joint Venture 

eX = Export 
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Tabell 5.6.2  – Svårigheter vid etablering 

Företag Sydkorea Japan 

Alfa Rekrytering 

Subventioner/Tullar 

Sluten Kultur 

Språk/Kommunikation 

Beta Långa Förhandlingsprocesser 

Kinesiska konkurrenter 

Regler/Lagar 

Kultur 

Långa beslutsprocesser 

Vinstkrav från aktieägare 

Långa Förhandlingsprocesser 

Kinesiska konkurrenter 

Långa beslutsprocesser 

Protektionism 

Gamma Språk/Kommunikation 

Protektionism 

Relationer/Förtroende 

- 

Delta Kultur 

Arbetssätt 

- 

Omega - Konservativt 

Lågt Risktagande 

Språk/Kommunikation 

Entreprenöranda 

Problemlösningsförmåga 

Subventioner/Tullar 

Epsilon Språk/Kommunikation 

Implementering av företagsandan 

Byråkrati 

Fackföreningar 

Dyrt att köpa mark 

Rekrytering 

Hierarki 

Slutet Land/Kultur 

Språk/Kommunikation 

Dyrt att köpa mark 

Rekrytering 

Hierarki 

Slutet Land/Kultur 

Konservativt 

Åldrande befolkning 

Lambda - Språk/Kommunikation 

Partnersamarbeten 

Beslutsfattande 

Långa förhandlingsprocesser 

Byråkrati 

Zeta - Rekrytering 

Höga kvalitetskrav 

Långa förhandlingsprocesser 

Beslutsfattande 

Lågt förtroende för utländska bolag 

Källa: Egen illustration 
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Tabell 5.6.3  – Framtidsutsikter 

Företag Sydkorea Japan 

Alfa + Expanderande marknad 

- Svag Bransch 

- Politiska hot 

- 

Beta + Bättre villkor för int. företag 

 

+ Bättre villkor för int. företag 

+ Extremt stor marknad 

Gamma - Ökad konkurrens 

- Avtagande efterfrågan 

- 

Delta + Effektiva arbetsmetoder 

+ Enande av Korea 

+ Teknologisk utveckling 

- Kinesisk konkurrens 

- 

Omega + Tuffare än J 

+ Flexiblare än J 

+ Mer rationella än J 

+ Mer praktiska än J 

+ Höga krav på teknologi och 

service 

- Lagförändringar 

- Förtroende 

Epsilon + Växande marknad + En av världens största 

ekonomier 

+ Starka expansionsmöjligheter 

Lambda - + Ökad efterfrågan 

+ Åldrande befolkning 

Zeta - + Starka expansionsmöjligheter 

+ Teknologi 

+ Finansiell styrka 

+ Förvärv 

- Distributionskanaler 

Källa: Egen illustration 

 

+ = positivt 

- = negativt 
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5.7 Vilken etableringsmetod har visat sig vara effektivast i 

respektive land? 

5.7.1 Lönsamhet 

För att kunna svara på frågan om vilken etableringsmetod som visat sig vara effektivast, 

frågade vi företagen om hur deras genomsnittliga lönsamhet har sett ut på respektive 

marknad. Vi har definierat lönsamhetsnivåerna på följande sätt: 

 

 ”Förlust” = Negativt 

 ”Låg” = Sämre lönsamhet än förväntat 

 ”Medel” = Förväntad lönsamhet 

 ”Hög” = Högre lönsamhet än förväntat 

 

Tabell 5.7.1 – Företagens lönsamhet i Sydkorea och Japan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Egen illustration 

 

* Epsilon svarade, för den japanska marknaden, att deras genomsnittliga lönsamhet har varit 

låg. Respondenten förklarade detta med att företaget är relativt nytt på den japanska 

marknaden och därmed är det svårt att få en bild av hur den genomsnittliga lönsamheten har 

sett ut. 

 

Företag Lönsamhet, SK Lönsamhet, JP 

Alfa Låg Hög 

Beta Medel Medel 

Gamma Hög - 

Delta Hög - 

Omega - Medel 

Epsilon Medel Låg* 

Lambda - - 

Zeta - Medel 
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Lambda kunde inte svara på frågan om lönsamhet. 

 

5.7.2 Marknadsandel 

En annan faktor som vi kommer att beakta i vår undersökning av vilken etableringsmetod som 

visat sig vara effektivast, är hur stora företagens marknadsandelar är på respektive marknad.  

 

Tabell 5.7.2 – Företagens marknadsandel i Sydkorea och Japan 

 

Företag Marknadsandel SK Marknadsandel JP 

Alfa 25 % 25 % 

Beta 12 % 0 % 

Gamma 70 % - 

Delta 25 % - 

Omega - 20 % 

Epsilon 8 % - 

Lambda - 100 % * 

Zeta - 40 % ** 

Källa: Egen illustration 

* Lambda är ensamt på marknaden med sin produkt och detta gör att deras marknadsandel 

uppgår till 100 %. 

** Zeta säljer flera olika produkter och deras marknadsandelar varierar alltså beroende på 

vilken produkt som undersöks. Denna siffra är marknadsandelen för en av företagets största 

produkter. 
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5.7.3 Marknadskunskap 

För att kunna se om ett företags kunskap om en marknad påverkar dess lönsamhet på 

marknaden, har vi frågat företagen om deras marknadskunskap innan etableringen på 

respektive marknad.  

 

Tabell 5.7.3 – Företagens marknadskunskap om Sydkorea och Japan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Egen illustration 

Företag Marknadskunskap SK Marknadskunskap JP 

Alfa Medel Hög 

Beta Medel Hög 

Gamma Hög - 

Delta Låg - 

Omega - Låg 

Epsilon Medel Medel 

Lambda - Låg 

Zeta - Hög 
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6 Analys 

I detta kapitel tillämpar vi vår teoretiska referensram på det empiriska materialet. Detta utförs 

främst för att kunna se om våra resultat går att förankra i tidigare teorier och forskning. 

6.1 Metoder för etablering 

Företag A: Företaget etablerade sig först i Japan och därefter gick de vidare till Kina för att 

sedan träda in på den Sydkoreanska marknaden. I Japan började etableringen enligt 

Uppsalamodellens andra steg, med en utländsk återförsäljare (ett japanskt företag) och sedan 

skedde ett joint-venture med samma återförsäljare. Med joint-venture-steget kunde företaget 

införskaffa sig mer kunskap om marknaden utan att ta så stor risk men samtidigt gick de miste 

om total kontroll. Alltså delade de risken och kontrollen med ett annat bolag. Enligt Brouthers 

et al. är joint venture en metod som oftast föredras av företag som etablerar sig i länder med 

stora kulturella skillnader där investeringsrisken kan uppfattas som låg. Det är svårt att 

definiera hur hög investeringsrisk som Alfa ansåg att det förelåg i Japan men med tanke på att 

de hade höga marknadskunskaper kan vi anta att de troligtvis inte bedömde risken vara allt för 

hög. 

 

Enligt Uppsalamodellen etablerar sig företag först i psykiskt närbelägna marknader för att 

sedan gå vidare till marknader med längre psykiskt avstånd. Alfasvarade att de hade hög 

marknadskunskap om den japanska marknaden innan de började sitt arbete med Japan. Enligt 

uppsalamodellen är kunskapsutvecklingen avgörande för att minska det psykiska avståndet, 

vilket Alfa verkar ha gjort. Tack vare den höga marknadskunskapen kunde de alltså påbörja 

sin etablering i Japan. 

 

IP-modellen beskriver internationaliseringsprocessen som ett samspel mellan 

kunskapsutveckling och marknadsengagemang. Om man ser på Alfas marknadskunskap innan 

etableringen i Japan, kan IP-modellens belysande av kunskap bekräftas. Företaget verkar ha 

varit väl förberedda ur ett kunskapsperspektiv. De har inte följt de fyra stegen som beskrivs i 

Uppsalamodellens internationaliseringsprocess och detta kan förklaras med de undantag som 

Johanson och Vahlne har ställt upp för sin modell. Företaget är ett stort företag med relativt 

stora resurser och detta har möjliggjort att de kan ta större internationaliseringssteg och 

därmed hoppa över de två första stegen i Uppsalamodellen.  
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Efter etableringen i Japan och Kina började företaget sin etablering i Sydkorea med hjälp av 

en agent. I och med att det psykiska och geografiska avståndet mellan Kina, Japan och 

Sydkorea är relativt litet kan etableringen i den sistnämnda marknaden ses som ett naturligt 

steg i företagets internationaliseringsprocess. Med hjälp av en agent kunde företaget, till en 

början, nå ut till kunder i Sydkorea och därefter beslutades det att ett eget bolag skulle startas 

upp på marknaden. Även med denna etablering har företaget inte följt Uppsalamodellens fyra 

steg och återigen kan det förklaras med att företaget hade resurser och tillräcklig kunskap som 

krävdes för att hoppa över den sporadiska exporten.  Alfa förklarar att de vid etableringen i 

Sydkorea tillämpade en anpassad kunskap som de fått från den japanska affärsmodellen, 

vilket underlättade arbetet. Detta stärker Uppsalamodellens förklaring i att ju mer kunskap ett 

företag har desto lättare blir internationaliseringsprocessen.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att Alfas avvikande från de fyra stegen i Uppsalamodellen kan 

förklaras i de undantag som Johanson och Vahlne tar upp i samma modell. Vi skulle alltså 

säga att företagets internationaliseringsprocess kan förankras i Uppsalamodellen. Även 

Hollensen beskriver hur företagets storlek påverkar etableringsstrategin. Vidare hamnar joint 

venture respektive agent under mellanhandsmetoden respektive exportmetoden, enligt 

Hollensen. Den sistnämnda metoden ger fördelar som låg risknivå och hög flexibilitet men 

medför samtidigt nackdelar som låg kontrollmöjlighet och mellanhandsmetoden ger kunskap 

och färdigheter. 

 

Beta: Företagets etableringsstrategi går ut på att förvärva lokala konkurrenter på en marknad 

och på så sätt få tillgång till konkurrenternas kunskaper. De förvärvade företagen Sydkorea 

integreras till en viss del men hålls så koreanska som möjligt. Enligt Hollensen är förvärv en 

hierarkisk metod och den möjliggör ett snabbare marknadsinträde då företagen får tillgång till 

personal, nätverk, kunder, distributionskanaler etc. Det är genom personalen från det 

förvärvade företaget som Beta kan komma åt den marknadskunskap som de besitter. Det 

underlättar bland annat affärer. Beta erbjuder en produkt och tjänst som är en standardprodukt 

och med största sannolikhet tillhör en mättad marknad. Detta gör att en greenfield-investering 

skulle ta längre tid och det skulle bli svårare för företaget att träda in på den koreanska 

marknaden.  

 

Enligt Uppsalamodellen och kritik mot den, är Beta ett företag med stora resurser som därmed 

kan hoppa över vissa steg i den beskrivna internationaliseringsprocessen. Företaget har 
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tillräckligt med resurser för att kunna förvärva sina konkurrenter och detta ger dem, som sagt, 

ett försprång då de får direkt tillgång till den koreanska marknaden. Det förvärvade företaget 

har med största sannolikhet ett nätverk med starka bindningar vilket ger Beta ännu en fördel. 

Att bygga upp sådana nätverk på nya marknader kräver kunskap, tålamod och kan ta väldigt 

lång tid. Genom att förvärva redan etablerade företag kan Beta få tillgång till dessa nätverk på 

ett snabbare sätt. Enligt nätverksmodellen kan Betas metoder beskrivas som en 

nätverkspenetration då de, genom sina förvärv, penetrerar redan etablerade nätverk och på så 

sätt får tillgång till nya marknader.  

 

I Japan ser marknaden annorlunda ut och här har Beta utfört en greenfield-investering. Även 

denna metod räknas, enligt Hollensen, in i den hierarkiska metoden och den medför störst risk 

och höga kostnader för företaget. Fördelen med denna typ av direktinvesteringar är att 

företaget har full kontroll över enheten i Japan. Enligt Hollensen kan en greenfield-investering 

motiveras med att företagen vill ha förmågan att kunna samarbeta mellan enheter i olika 

länder och själva kunna besluta om den fortsatta expansionen på marknaden. Om man ser på 

Uppsalamodellen har Beta hoppat direkt till steg 3 i internationaliseringsprocessen och de 

verkar inte ha några mål på att fortsätta till steg 4. Visserligen uppfyller Beta kriterierna för 

undantag genom stora resurser, men då deras planer inte verkar följa modellens fyra steg 

anser vi att Beta inte följer Uppsalamodellen. Företagets etableringsplaner skiljer sig för 

mycket från Uppsalamodellens internationaliseringsprocess för att vi ska kunna säga att de 

följer modellen. Enligt nätverksmodellen kan arbetet i Japan ses som en internationell 

utbyggnad då företaget försöker etablera kontakter och relationer på egen hand. 

 

Enligt J. Mata och P. Portugal tyder ett förvärv på att företaget har icke-specifika tillgångar 

medan en greenfield-investering visar ett behov av en skräddarsydd metod. Den sistnämnda 

metoden visar även på att företaget vill skydda sin produkt och teknologi då förvärv kan 

innebära att kunskaper sprids. Beta motbevisar Matas och Portugals teori då de använt olika 

etableringsmetoder i Japan och Sydkorea. 

 

Gamma: Gammas expansionsprocess i Sydkorea liknar internationaliseringsprocessen som 

beskrivs i Uppsalamodellen. Skillnaden är att företaget verkar ha hoppat över det andra steget, 

men det kan förklaras med att de har stora resurser vilket tillät de att sätta in det begärda 

aktiekapitalet i sitt bolag. Om man ser på Mata och Portugals forskning, beskriver de hur en 

greenfield-investering tillåter företaget att skydda sin teknologi, vilket verkar passa in på 
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Gamma. Detta är troligtvis förklaringen till varför de hoppade över steg två; export via 

självständig representant; i internationaliseringsprocessen. Ur en nätverkssynpunkt har de 

olika projekten gett Gamma en klar fördel. Företagets nätverk har utvecklats genom mindre 

projekt och efter det statliga projektet har förtroendet för Gamma ökat avsevärt, vilket har 

underlättat vidare samarbeten med koreanska företag.  

 

Engagemanget i Japan har aldrig varit lika stort som i Sydkorea då det saknas en större 

efterfrågan samt på grund av den protektionistiska japanska marknaden. Gamma har funnits i 

Japan genom försäljning av licenser under 1980-talet, men då Tokyo praktiskt taget är 

färdigbyggt finns det inget behov av Gammas produkter längre. Licensieringen hamnar under 

mellanhandsmetoden i Hollensens etableringsstrategier och det innebär att företagen delar på 

risken och kontrollen, vilket var en trolig etablering med tanke på att de agerar på 

byggbranschen som styrs mycket av politiska beslut.  

 

Delta: Etableringen i Sydkorea påbörjades med ett förvärv. Till skillnad från tidigare nämnda 

förvärv använde Delta sin logo och satte sin prägel på det mesta i det förvärvade bolaget. Om 

man ser ur uppsalamodellens perspektiv kan Deltas etableringsprocess förklaras med att de är 

ett företag med stora resurser vilket har tillåtit de att utföra förvärvet och på så sätt kunna 

hoppa över vissa steg i internationaliseringsprocessen. Likt Beta fick Delta nu en direkt 

tillgång till den sydkoreanska marknaden genom den kunskap och nätverk som fanns inom det 

förvärvade bolaget. Enligt nätverksmodellen blir detta en nätverkspenetration då Delta trädde 

in på ett redan existerande nätverk med starka bindningar. 

 

Delta fanns redan etablerade på andra asiatiska marknader innan etableringen i Sydkorea och 

det betyder att företaget har erfarenhet och kunskaper som kan påskynda 

etableringsprocessen. Detta innebär vidare att Delta uppfyller även det tredje kriteriet för 

undantag i Uppsalamodellen. Företaget har därmed två förutsättningar som uppfyller 

kriterierna för att de kan hoppa över steg i internationaliseringsprocessen. Enligt Hollensen 

hamnar förvärv under den hierarkiska metoden vilket medför störst risk och kostnader för 

företaget. Ett lyckat förvärv medför dock en snabb åtkomst till den sydkoreanska marknaden 

och detta verkar vara fallet i Deltas etablering i landet. 

 

Omega: Enligt Brouthers et al. föredrar företag att etablera sig i helägd form i marknader med 

stora kulturella skillnader och hög investeringsrisk. Detta kan delvis förklara Omegas val av 
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etableringsmetod i Japan. Hollensen förklarar att en hierarkisk etableringsmetod som 

greenfield-investering ger företag den fördelen att de får full kontroll över sin verksamhet och 

det gör att företaget kan undvika beroendeställning till andra mellanhänder etc. En annan 

förklaring till Omegas val av inträdesmetod på den Japanska marknaden kan förklaras med 

hjälp av Mata och Portugals teorier. De menar att en greenfield-investering tillåter företaget 

att skydda sin teknologi och produkt från utomstående. Omegas tjänst/produkt är väldigt unik 

vilket förstärker behovet av att skydda den. Ur ett nätverksperspektiv skapar Omegas 

etablering incitament för en internationell utbyggnad av nätverk, då företaget måste börja från 

grunden. 

 

Epsilon: Epsilon verkar ha följt Uppsalamodellens fyra steg vid internationell expansion, 

under sin etablering i Sydkorea. Arbetet i landet påbörjades med en sporadisk export för att 

sedan anlita en agent i form av franchisetagare. När företaget upptäckte att de behövdes i 

landet som stöd för kunderna, skedde en full etablering och idag finns Epsilon representerat i 

Sydkorea via dotterbolag. Etableringen var även en följd av asienkrisen som lämnade de flesta 

sydkoreanska företagen i en svår situation. Epsilon insåg att de behövdes på marknaden för att 

kunna bistå med den kundservice som de koreanska företagen inte verkade klara av. Ur ett 

nätverksperspektiv har Epsilon utfört en internationell utbyggnad då de byggt upp nätverket 

från grunden. 

 

Om Epsilons etablering i Sydkorea granskas med hjälp av Hollensens teorier, kan slutsatsen 

dras att företaget verkar ha gått igenom alla tre etableringsstadier; export mode, intermediate 

modes och hierarchical mode. Epsilon är ett exempel på hur internationaliseringsteorier kan 

tillämpas även idag. 

 

I Japan är Epsilons etablering relativt ny och arbetet pågår just nu med en agent. Företaget har 

inte prioriterat Japan förrän på senare år då samarbeten med lokala företag inletts. 

Etableringen kommer troligtvis att gå i samma riktning som den i Sydkorea. 

 

Lambda: Företaget utförde en greenfield-investering i Japan redan ett år efter grundandet. 

Lambda skulle kunna beskrivas som ett ”born global” företag, då deras strategi, redan från 

början, var att expandera internationellt. Enligt Mata och Portugals forskning kan denna 

etableringsmetod tyda på att Lambdas produkter har ägarspecifika fördelar och behöver 

skyddas. Genom en greenfield-investering slipper företaget risken i att deras teknologi och 



 

 80  

 

kunskap sprids till potentiella konkurrenter. Brouthers et al. forskning visar att 

etableringsmetoden kan innebära att företaget bedömde investeringsrisken i Japan vara låg.  

Företagets etableringsmetod visar inget samband till Uppsalamodellens fyra 

internationaliseringssteg och det uppfyller inte heller undantagen i modellen.  

 

Att förvärva eller ingå i partnerskap med japanska företag är en lång och krävande process 

vilket Lambda kan har varit väl medvetna om. Om vi dessutom ser på Woodcock et al. 

forskning visar det sig att greenfieldinvesteringar verkar ge bäst resultat. Etableringsmetoden 

kan alltså mycket väl ha varit ett strategiskt beslut för att försäkra en långsiktig och hållbar 

utveckling i Japan. 

 

Zeta: De olika etableringsstegen påvisar att Zeta har följt Uppsalamodellens alla steg förutom 

det första som är sporadisk export. Företaget har stora resurser vilket kan vara förklaringen till 

att Uppsalamodellens steg inte följdes till punkt och pricka. De uppfyller nämligen kraven för 

undantag i modellen. Zetas internationaliseringsprocess påbörjades redan under den första 

halvan av 1900-talet vilket skapar förutsättningar för kunskaper. Detta underlättar 

etableringsprocessen avsevärt. Joint venture metoden tyder, enligt Brouthers et al., på att 

investeringsrisken i landet ansågs vara låg samt att de kulturella skillnaderna mellan länderna 

ansågs vara hög. 

 

6.2 Upplevda svårigheter vid etablering 

Företag A: Hollensen beskriver flera faktorer som påverkar etableringsstrategier och den 

fortsatta etableringsutvecklingen. I Japan har de största svårigheterna för Alfa varit den slutna 

kulturen och kommunikationen. Dessa svårigheter hamnar båda under Hollensens externa 

faktorer. Hollensen förklarar att ju större psykiskt avstånd som föreligger, desto mer troligt 

blir det att företaget undviker direktinvesteringar och istället tar vägar som joint venture och 

dylikt. Detta för att avståndet ökar den interna osäkerheten hos företaget. 

 

I Sydkorea bestod de största svårigheterna i rekryteringen av lokal arbetskraft samt 

handelshinder som subventioner och tullar. Den första svårigheten är en sociokulturell 

skillnad och den andra en direkt handelsbarriär. Båda hamnar under externa faktorer i 

Hollensens beskrivning. Alfa har trots sociokulturella skillnader utfört stora 
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etableringssatsningar i både Japan och Sydkorea. Detta säger visserligen emot Hollensens 

tanke om att stora skillnader leder till ett lägre risktagande. Vi kan dock återigen belysa att 

Alfa har relativt stora resurser vilket skapar incitament för ett högre risktagande. Förutom 

resurser har företaget även kunskap och etableringserfarenhet från andra länder vilket har 

givit dem fördelar i deras fortsatta expansion. 

 

Kulturella skillnader och psykiskt avstånd kan ses som en självklarhet vid utlandsetableringar 

och det kritiskt för företagen att beakta detta. Alfa verkar ha varit väl förberedda under sina 

etableringar i både Japan och Sydkorea.  

 

Beta: Problemen i Sydkorea består mest av sociokulturella skillnader så som långa 

förhandlings- och beslutsprocesser, kultur och vinstkrav från aktieägare. Det koreanska 

företagsklimatet är väldigt personligt då det viktigaste är att bygga förtroende och relationer. 

Andra externa faktorer i Sydkorea, som påverkar expansionen är konkurrensintensitet och 

landspecifika risker som bland annat innefattar ägarskapsrisker.  

 

I Japan stötte Beta på sociokulturella problem, som i Sydkorea och de fick även erfara Japans 

starka protektionism. Med det senare menas att Japan är mer slutet om man jämför med 

Sydkorea och de släpper inte gärna in utomstående i sina nätverk. Det här är troligtvis 

anledningen till att Beta valde att utföra en greenfield-investering då förvärv i Japan kräver 

långa relationsuppbyggnadsprocesser. Ju längre företaget finns verksamma på den japanska 

marknaden, desto mer förtroende får de från de japanska företagen och investerarna.  

 

Gamma: Konkurrensintensiteten är hög i Japan och liknande produkter som finns på den 

marknaden är för komplicerade, vilket var en stor anledning till varför Beta inte etablerade sig 

där. Genom licensieringen tog de inte så stor risk men de fick tillräcklig tillgång till den 

japanska marknaden.  

 

I Sydkorea består svårigheterna främst av sociokulturella skillnader och protektionism. Med 

protektionism menas i detta fall reglerna och lagarna som förhindrade Gamma för att ta sig an 

stora statliga projekt. Det krävdes ett högt aktiekapital för att företaget skulle kunna ta sig 

vissa projekt i Sydkorea. Enligt Hollensen hamnar detta under så kallade ”local content laws” 

som kategoriseras under politiska risker. Staten hade som krav att Gamma skulle vara 

etablerat på den koreanska marknaden för att de skulle anlita dem. Med etablering menar vi, i 
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detta fall, att företaget ska ha ett stort aktiekapital eller ha levererat för minst 500 miljoner kr i 

landet. Åtaganden som dessa visar att företaget är seriösa angående den sydkoreanska 

marknaden. 

 

Delta: Företaget beskrev kultur och arbetssätt som två av de största svårigheterna vid 

etableringen i Sydkorea. Båda svårigheterna hamnar under Hollensens sociokulturella 

skillnader. Delta har dock upptäckt att det förvärvade bolaget fungerar på ett effektivt sätt och 

har i sitt arbete försökt integrera ett svenskt arbetssätt med ett koreanskt. Det pågår ständigt 

arbete kring förbättring av arbetsmetoder där både ”svenskt” och ”koreanskt” beaktas. 

 

Omega: De sociokulturella skillnaderna har varit den största svårigheten för Omega under 

deras tid i Japan. Den konservativa kulturen och sättet att tänka gör att det tar lång tid att göra 

affärer i landet. Detta svårigheter som företaget troligtvis har räknat med, speciellt då det 

psykiska avståndet mellan Sverige och Japan är så stort. Från Hofstedes kulturella 

undersökning framgår det att maktdistansen i Japan är nästan dubbelt så stor som i Sverige. 

Japaner är alltså vana vid att ha en chef som ständigt kan föra de i rätt riktning och i Sverige 

är arbetare vana vid att ta egna initiativ och vara delaktiga i beslut osv. Detta kräver en viss 

sorts utbildning så att Omega kan få japanerna att arbeta på ett sätt som stämmer överens med 

företagsandan. Andra problem som Omega stött på i Japan är tullar och subventioner som 

hamnar under direkta handelsbarriärer enligt Hollensen. 

 

Epsilon: Ur ett sociokulturellt perspektiv pekade Epsilon på en del svårigheter som 

förekommer i både Japan och Sydkorea. Kommunikation, rekrytering, sluten kultur och 

hierarki. Särskilt för Sydkorea är deras starka fackföreningar och svårigheten i att 

implementera en företagsanda bland de lokalt anställda. Den senare nämnda svårigheten är en 

svårighet som med största sannolikhet uppstår i alla länder med stora psykiska avstånd. För 

Japan var den åldrande befolkningen en svårighet som företaget pekade på. De äldre är inte 

lika ”världsvana” som den yngre generationen och det skapar svårigheter vid affärer med 

japaner. Rekryteringen är ett annat problem som kan klassas som ganska vanligt när det 

kommer till länder med stora psykiska avstånd.  

 

Lambda: Det råder stora sociokulturella skillnader mellan Sverige och Japan och det är 

främst sådana skillnader som varit de största svårigheterna för G. Att ingå i samarbete med 

japanska företag har varit en av dessa svårigheter då det krävs lång tid för ett uppbyggande av 
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förtroende. Ett annat problem är att kvalitetskraven är väldigt höga på den japanska 

marknaden vilket troligtvis beror på konkurrensintensiteten på marknaden, om man utgår från 

Hollensen. Japan är ett land som är väldigt högteknologiskt med mycket teknikbaserade 

produkter, vilket har lett till att marknaden har ökat sina krav på kvaliteten hos produkterna.  

 

Zeta: Rekryteringsproblemen kan räknas in i sociokulturella skillnader, enligt Hollensen. 

Detta då rekryteringsproblemen består av kulturella skillnader mellan de koreanska arbetarna 

och företagets värderingar/arbetssätt. En annan svårighet som kan räknas till Hollensens 

externa faktorer är de höga kvalitetskraven. 

 

6.3 Metod vid etablering som gett bäst resultat  

Tabell 6.3.1 - Etableringsmetod och lönsamhet i Sydkorea 

Företag/Lönsamhet Negativ Låg Medel Hög 

Alfa  Agent   

Beta   Förvärv  

Gamma    Sporadisk eX 

Delta    Förvärv 

Omega - - - - 

Epsilon   Sporadisk eX  

Lambda - - - - 

Zeta - - - - 

Källa: Egen illustration 

 

Ovanstående tabell beskriver hur företagens lönsamhet kan kopplas till deras 

etableringsmetod i Sydkorea. Det företag som har en lönsamhet som understiger deras 

förväntningar är Alfa som etablerade sig genom en agent. En etablering via agent är en av de 

mindre riskfyllda metoderna och används ofta av företag som vill expandera internationellt. 

En nackdel med denna typ av etableringsstrategi är att agenten inte tillåter den 

kunskapsinsamling som skulle kunna ske genom till exempel ett förvärv. Vi kan dra 

paralleller med investeringar i värdepapper där ett lågt risktagande minskar chansen till högre 

avkastning. På samma sätt kan ett företag inte räkna med full kontroll när de arbetar via en 
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agent. Om det finns få agenter på marknaden kan företagen lätt hamna i en beroendeställning 

och det ger agenten för mycket makt vilket i sin tur kan påverka företaget negativt. 

 

En etablering via förvärv och sporadisk export visar sig ha högre lönsamhet än agentmetoden. 

Företagen som använt dessa metoder visar sig dock ha olika lönsamhetsnivåer utifrån 

företagarnas perspektiv. Beta och Epsilon beskriver sin lönsamhet som förväntad vilket kan 

innebära att företagen hade en hyfsad kunskap om marknaden innan etableringen (se figur…). 

Gamma och Delta beskriver sin lönsamhet som högre än förväntat och om man ser till deras 

marknadskunskap (tabell 5.7.3) kan vi se att Gamma hade hög kunskap medan Delta hade låg. 

Delta förvärvade dock ett företag och därmed fick de kunskap för den relevanta marknaden.  

 

Tabell 6.3.2 – Metoder vid etablering och lönsamhet i Japan 

Företag/Lönsamhet Negativ Låg Medel Hög 

Alfa    Joint Venture 

Beta   Greenfield  

Gamma - - - - 

Delta - - - - 

Omega   Greenfield  

Epsilon  Agent   

Lambda - - - - 

Zeta   Agent  

Källa: Egen illustration 

 

I Japan visar Epsilon att, likt resultaten i Sydkorea, verkar en agentmetod resultera i att 

lönsamhetsnivån hamnar på en lägre nivå. Epsilons lönsamhetsnivå kan förklaras med att de 

är relativt nya på den japanska marknaden och inte har fullbordat sin etablering ännu. Zeta 

använde sig av samma etableringsmetod men bedömer sin lönsamhet som högre än Epsilons. 

Om vi ser på båda företagens fortsatta etableringsprocesser kan vi se att Epsilon valde att 

starta ett dotterbolag från grunden, medan Zeta bestämde sig för att ingå i ett joint venture 

med ett lokalt företag. Detta förklarar skillnaderna i deras lönsamhetsbedömningar då Zeta, 

genom sitt joint venture, kunde integreras i ett existerande lokalt nätverk och samtidigt skaffa 

marknadskunskap på ett snabbt sätt.  Epsilon utvecklade ett nätverk genom internationell 

utbyggnad, vilket tar längre tid. Vidare är F, som sagt, nya på den japanska marknaden vilket 



 

 85  

 

innebär att det kan ta ett tag innan de uppnår sin fulla potential. Därmed visar agentmetoden 

två olika nivåer av lönsamhet före de båda företagen.  

 

Beta och Omega utförde greenfieldinvesteringar och bedömer sin lönsamhet på samma sätt. 

Företagen beskriver sin lönsamhet som förväntad och detta kan förklaras med att en 

greenfield-investering är en riskfylld, tids- och resurskrävande operation, vilket kan innebära 

att företagen inte förväntade sig en hög lönsamhet så tidigt in i etableringsprocessen. Alfa 

utförde ett joint venture samarbete och bedömer sin lönsamhet som högre än förväntat. Ett 

sådant samarbete med ett lokalt företag innebär, som sagt, att Alfa får tillgång till ett 

existerande nätverk och marknadskunskap. Detta möjliggör en snabbare etablering och 

därmed en hög lönsamhet.  

 

Tabell 6.3.3 – Metod vid etablering och marknadsandel (i %) 

Företag Metod, Sydkorea Marknads

andel, SK 

Metod, 

Japan 

Marknads

andel, JP 

Alfa Agent – DB 25 % JV – DB 25 % 

Beta Förvärv 12 % Greenfield 0 % 

Gamma Sporadisk eX – DB 70 % - - 

Delta Förvärv 25 % - - 

Omega - - Greenfield 20 % 

Epsilon Sporadisk eX – Agent – DB 8 % Agent – DB 0 % 

Lambda - - Greenfield 100 % 

Zeta - - Agent – JV - 

Förvärv 

40 % 

Källa: Egen illustration 

Ett annat sätt att mäta hur det har gått för företagen i de nya länderna, är genom deras 

marknadsandelar. Visserligen påverkas marknadsandelar på vilken bransch företagen är 

verksamma i samt hur många konkurrenter som finns på marknaden, men vi använder denna 

siffra för att få en övergripande bild av hur det går för företagen. Alfa har lika stor 

marknadsandel i både Sydkorea och Japan trots olika etableringsmetoder. Detta styrker vår 

utgångspunkt att länderna är så pass olika att företag måste anpassa sina etableringsmetoder 

till dem. Marknadsandelen kan dock även förklaras i att företaget, i båda länderna, har använt 

samma steg i sin fortsatta internationaliseringsprocess, alltså dotterbolag. Beta har en relativt 
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hög marknadsandel i Sydkorea trots en etableringsmetod som beskrivs resultera i lägst 

lönsamhet om man jämför med greenfieldinvesteringar och joint venture, enligt Woodcock et 

al. Detta kan dock komma att visa sig senare i framtiden. I Japan är företaget så pass nytt att 

de inte har lyckats ta några marknadsandelar ännu. Greenfield tar ju längre tid då företaget 

måste bygga upp verksamheten från grunden. I Sydkorea har även Delta använt sig av 

förvärvsmetoden och deras marknadsandel är stor. Andelen kan förklaras i att de förvärvade 

ett så pass stort koreanskt företag så att de fick tillgång till en stor marknadsandel. Omega och 

G, som har använt samma etableringsmetod som Beta i Japan, har en större marknadsandel. 

Detta kan dock förklaras med att företagens produkter/tjänster är så pass unika att 

konkurrensen är obefintlig.  

 

Gamma och Epsilon började med sporadisk export som inträdesmetod på den Sydkoreanska 

marknaden och har en marknadsandel på 70 respektive 8 %. Epsilon menar att deras andel på 

8 % är relativt hög då det finns många konkurrenter på marknaden för tillfället. Många av 

konkurrenterna håller på att gå i konkurs vilket leder till att möjligheter skapas för Epsilon att 

expandera och ta flera marknadsandelar. Gammas marknadsandel förklaras med att de har en 

så pass unik produkt och de har även fått fördelar från den koreanska staten genom uppdrag 

och lagar som gynnar företaget. 

 

Tabell 6.3.4 – Marknadskunskap (skala låg-hög) och marknadsandel (i %) 

Företag Marknads 

kunskap, SK 

Marknads 

andel, SK 

Marknads 

kunskap, JP 

Marknads

andel, JP 

Alfa Medel 25 % Hög 25 % 

Beta Medel 12 % Hög 0 % 

Gamma Hög 70 % - - 

Delta Låg 25 % - - 

Omega - - Låg 20 % 

Epsilon Medel 8 % Medel 0 % 

Lambda - - Låg 100 % 

Zeta - - Hög 40 % 

Källa: Egen illustration 
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En intressant aspekt är att studera hur marknadskunskapen kan ha kommit att påverka 

företagens marknadsandelar. Detta ger oss en insikt i hur företagens kunskap kan påverka 

deras utveckling på en marknad. Delta beskriver sin marknadskunskap som låg men har trots 

det lyckats ta en marknadsandel på 25 %. Detta kan förklaras i att deras förvärv av det stora 

koreanska företaget gav de nödvändig kunskap och tillgång till existerande nätverk. Både 

Omega och Lambda beskrev sin kunskap om den japanska marknaden som låg, innan 

etableringen, men även i detta fall ser vi att de har relativt stora marknadsandelar. Det är 

viktigt att ha i åtanke att båda företagen har en ganska unik produkt som möjliggör en relativt 

konkurrensfri miljö. Omega är fortfarande nya på marknaden och deras marknadsandel kan 

mycket väl komma att öka under de kommande åren.  

 

Alfa, Beta och Epsilon hade en medelhög marknadskunskap och även i detta fall visade det 

sig att företagen har en ganska hög marknadsandel. Alfas andel kan förklaras med att det har 

funnits så pass länge på den koreanska marknaden, Betas marknadsandel verkar vara rimlig 

med tanke på deras kunskap och att de befinner sig i en konkurrensintensiv miljö. Även 

Epsilon är verksamma på en konkurrensintensiv marknad och det påverkar marknadsandelen. 

Gamma hade en hög marknadskunskap och idag har de en hög marknadsandel på 70 %. 

Sambandet verkar vara rimligt. 

 

I Japan hade Alfa, Beta och Zeta hög marknadskunskap men de visar sig alla ha olika nivåer 

på marknadskunskap. Beta är ju fortfarande nya på den japanska marknaden och har inte 

etablerat sig riktigt vilket förklarar deras andel på 0 %. Alfa och Zeta har höga andelar om 

man ser på vilken marknad de är verksamma i (konkurrens). 

 

Det är svårt att avgöra hur stor inverkan marknadskunskap har på ett företags utveckling då 

det finns så många faktorer som spelar in på hur stor marknadsandel de har. Visserligen 

påverkar kunskapen med största sannolikhet etableringsprocessen och de första 

verksamhetsåren, men det är svårt att bedöma hur stor inverkan den har efter några år. I denna 

undersökning befinner sig de undersökta företagen på olika branscher och har etablerat sig 

under olika tidsperioder och därmed är det svårt att dra några slutsatser kring det.  
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6.4 Japan och Sydkorea 

Denna undersökning utfördes delvis på grund av att vi såg att det skedde mycket 

generaliseringar kring Sydkorea och Japan trots att vi såg en hel del skillnader mellan dem. 

Generaliseringar görs på grund av bristande kunskap och de påverkar företagens etableringar i 

dessa länder. Genom att belysa skillnaderna kan vi hjälpa företagen att undvika att göra vissa 

misstag när de gör affärer med Sydkorea och Japan.  

 

Alston beskriver hur Sydkorea och Japan utgår från två olika värderingsgrunder när de gör 

affärer; Inwha respektive Wa. Ur vår insamlade empiri upptäckte vi hur de flesta företagen 

beskriver affärer i Sydkorea som lättare att utföra än Japan. Inwha sammanbinder personer 

från olika bakgrund och hierarkisk ordning för att uppnå en harmoni mellan parterna. Vår 

empiri stödjer detta påstående då de intervjuade företagen beskrev hur Sydkorea är mer öppna 

för utländska investerare än Japan. Wa betonar grupplojalitet och samförstånd genom 

försakelse av personliga mål. Värderingsgrunden betonar vidare att affärer bedrivs med 

vänner vilket tydligt har visat sig genom de undersökta företagens redogörelser. Japaner 

grupperar ofta ihop utomstående för att de själva är vana vid att grupperas in. Detta skapar 

problem då västerländska människor är så individualiserade. Något som visat sig vara 

gemensamt för båda länderna är att status verkar komma med åldern. I Sverige bedöms en 

människa på hur hon arbetar och presterar medan man i Sydkorea och Japan värderar arbetare 

på hur länge de har arbetat i ett företag och hur gamla de är. De yngre respekterar de äldre och 

säger gärna inte emot dem. 

 

En viktig och intressant faktor som upptäcktes genom vår undersökning är hur pass olika 

ländernas utvecklingar ser ut, tidsmässigt. Sydkorea har, ekonomiskt sett, i en snabb takt 

hunnit ikapp Japan och frågan om hur pass lik ländernas framtid kommer att se ut, 

uppkommer.  

 

Många av företagen beskrev att det tar väldigt lång tid att bygga upp ett förtroende hos den 

japanska motparten och detta styrks av wa-principen som utgår från att japaner helst gör 

affärer med närstående. Detta behov av lojalitet visar sig även vid rekrytering. I Japan är folk 

vana vid att arbeta och göra karriär hos en och samma arbetsgivare under hela sin livstid. 

Detta är ett problem för utländska företag då de har svårt att rekrytera japaner. De utländska 

företagen ses inte alltid som säkra arbetsgivare och därmed favoriseras välkända stora 
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nationella företag. Många av de undersökta företagen beskrev hur rekryteringsprocessen är en 

utmaning och processen är även svår i Sydkorea men på grund av andra anledningar. 

Koreaner och asiater i allmänhet, arbetar inte på samma sätt som västerländska arbetare då de 

inte är vana vid att ta egna initiativ.  

 

Om man ser på Hofstedes kulturundersökning från 1980-talet, framgår det hur både japaner 

och koreaner har låg individualism, men den verkade vara högre i Japan än Sydkorea och 

övergripande resten av Asien. Japan skiljde sig från resten av Asien redan på den tiden. I och 

med att undersökningen är så pass gammal och Sydkorea har utvecklats drastiskt under den 

senaste perioden, kan Hofstedes resultat ifrågasättas. I en artikel av Kwok och Tadesse 

framgår det hur utländska företags närvaro påverkar ett lands kultur och detta är med största 

sannolikhet fallet i både Sydkorea och Japan. Ur våra insamlade data kan vi se hur 

individualismen i Sydkorea verkar vara högre än i Japan. Speciellt den yngre koreanska 

generationen vågar ta mer risker när det kommer till karriärsbeslut och är mer kreativa än de 

äldre. Jämfört med västvärlden ligger de fortfarande långt efter i dessa områden men de är på 

god väg att utvecklas. I samma artikel skriven av Alston framgår det att koreaner vågar byta 

arbetsgivare när det visar sig vara fördelaktigt för dem. De har inte samma ”lojalitet” som 

japanerna har. I Sydkorea ser kulturen olika ut beroende på vilken bransch företagen befinner 

sig i. I till exempel konfektionsbranschen och teknikbranschen, som är relativt internationellt 

anpassade, är de väldigt öppna och anpassade för utländska medarbetare och kulturer då de 

regelbundet kommer i kontakt med dem. Andra branscher som till exempel byggbranschen är 

mera protektionistiska och mer asiatiska jämfört med de tidigare nämnda.  

 

En intressant aspekt i Hofstedes kulturella dimensioner är att Sydkorea verkar vara mer likt 

Latinamerika jämfört med resten av Asien. Detta är märkligt bland annat då de flesta 

östasiatiska länder bygger på den konfucianistiska läran. Att Sydkorea skiljer sig så pass 

mycket från övriga länder skapar ytterligare belägg för att de inte är så lika Japan som många 

tror. Det är dock viktigt att ha i åtanke att Hofstedes undersökning utfördes under 1980-talet. 

Självklart har landet hunnit förändras en hel del sedan dess och det kan ha haft en inverkan på 

kulturen. En uppdatering av Hofstedes undersökning vore ytterst intressant att genomföra i 

dagsläget. 

 

En annan egenskap som är speciell för Sydkorea är att vinstkraven från aktieägare är 

långsiktiga då koreaner har en speciell syn på investeringar. En investering är ett resultat av 
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ett relationsuppbyggande som förväntas hålla under en längre period. Om vi ser på Hofstedes 

undersökning verkar Japan ha ett lika långsiktigt tänkande som koreaner men efter våra 

insamlade data verkar det ha förändrats. 

 

Språkmässigt är både koreaner och japaner bristfälliga i sina kunskaper i att prata engelska, 

men majoriteten av företagen verkade vara överens om att problemet är större i Japan. I 

Sydkorea har den yngre generationen börjat bli mer internationellt exponerade genom 

utlandsstudier och liknande, vilket hjälper till att förbättra deras engelska. Den äldre 

generationen har dock inte lika lätt för att förstå nya kulturer och språk, vilket har visat sig 

vara ett hinder för utländska företag.  

 

Många av företagen nämnde hur både japaner och koreaner hade svårt att ta egna initiativ och 

komma med nya idéer. De är vana vid att följa order och hålla sig innanför ett uppsatt 

regelverk. Detta beteendemönster kan härledas till grundskolan och ländernas synsätt på 

utbildning. Både koreanska och japanska elever är vana vid att memorera fakta och det finns 

inget utrymme för kreativt utspel.  Detta arbetssätt förs sedan vidare till arbetslivet och kan 

orsaka problem för internationella företag. Några av de intervjuade företagen i denna studie 

förklarade hur japaner har en tendens att arbeta mer enligt det ovan beskrivna sättet, jämfört 

koreaner som har börjat anamma västerländsk tänkande i sitt arbetssätt.  

 

Både Japans och Sydkoreas rådande paradigm är förankrade i Konfucianismen, men har 

utvecklats olika. En del av läran går ut på att aldrig göra någon besviken eller missnöjd, och 

detta förekommer i båda länderna. Dock har de olika förhållningssätt till tidsaspekten och 

jobbaspekten. Flera företag hade nämnt att beslutsprocesserna i Japan tar lång tid, vilket det 

även gör i Korea. Dock går det något snabbare i Korea då de har ”pali pali”-mentaliteten, 

vilket kan översättas till ”skynda, skynda” på svenska. Sociologer har hittat vissa företeelser i 

den koreanska mentaliteten som påverkar deras tidsrelaterade föreställningar och beteenden, 

och påverkar deras tempo i att genomföra olika uppgifter. I en avhandling av Florian Fuhl 

beskriver hans intervjuobjekt att hastigheten av innovationsprocessen bland koreanska 

elektronikföretag var baserade på dessa egenskaper.
111

 Detta innebär att den koreanska 

kulturen är allmänt präglad av snabbhet inom bl.a. affärsverksamhet.  
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6.5 Framtidsutsikter 

De flesta företagen ser stora möjligheter i framtiden, för sin verksamhet i både Japan och 

Sydkorea. Dock finns det ett ständigt politiskt hot i den koreanska regionen, i och med 

konflikten mellan Nord- och Sydkorea. Under år 2010 har spänningarna ökat genom 

händelser som sänkningen av ett sydkoreanskt fartyg som Nordkorea misstänks ligga bakom 

och Nordkoreas bombning av den sydkoreanska ön Yeonpyeong. Några av företagen nämnde 

detta politiska hot som en fara för deras fortsatta verksamhet i regionen och ett eventuellt krig 

skulle påverka den ekonomiska situationen i hela regionen. 
112

 

 

Nordkorea har vanligtvis Kina och Ryssland på sin sida medan Sydkorea har USA och 

eventuellt resten av västvärlden. Ryssland gick dock nyligen ut med att de ogillade 

Nordkoreas urananrikning och även Kina är pressade till att vara strängare mot Nordkorea när 

det gäller deras politik mot Sydkorea. Kina har utvecklat en handelsrelation med USA under 

de senaste decennierna och det är den som står på spel om de är hårdare mot Nordkorea. 

Dessa spänningar, som involverar stormakter, påverkar både handelsregionen och hela 

världen.
113, 114

 

 

Sydkorea har internationaliserats tidigare och snabbare än Japan vilket har lett till att 

utvecklingen har sett annorlunda ut för de båda länderna. Med internationalisering menas att 

landet har öppnat sig för utländska investeringar snabbare medan Japan har en mer 

protektionistisk kultur. Det blir lättare för utländska företag att etablera sig i Sydkorea då 

landet välkomnar utländska investeringar och det skapar även incitament för inhemsk 

utveckling då de utländska företagen inför nya arbetsmetoder och standarder. Japans slutna 

kultur i den inhemska marknaden ger de en klar nackdel i internationell handel.  

 

En intressant aspekt är hur Japan har varit ett slutet land i århundraden och därmed utvecklat 

en väldigt stark inhemsk kultur. Även efter att landet valt att öppna sig mot omvärlden finns 

denna slutenhet kvar och den ger sig tillkänna genom osynliga, kulturella inträdesbarriärer för 

utländska investerare. Ett exempel på hur dessa barriärer kan komma att visa sig är hur ett av 

våra intervjuade företag inte kunde tillämpa sin etableringsstrategi, förvärv, i Japan, utan fick 
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vidta andra åtgärder för att ta sig in på marknaden. Sydkorea verkar, till skillnad från Japan, 

vara mer öppna och det förekommer inte lika många ”osynliga” barriärer för utländska 

intressenter vid FDI. Detta är en faktor som kan ha bidragit starkt till landets snabba 

utvecklingstakt. Detta ger oss vidare kunskap för att kunna förklara utvecklingen i de båda 

länderna. Japan utvecklades under 1800-talet genom inhemska satsningar på teknik, 

innovation och kunskap. På den tiden var världen inte lika effektivt globaliserad som den är 

idag och detta skapade incitament för Japan att utvecklas på andra sätt. Med effektiv 

globalisering syftar vi på att det inte fanns möjligheter som dagens teknik möjliggör, som till 

exempel internetkontakter och videokonferenser. Sydkorea, som utvecklats under senare 

delen av 1900-talet kunde utnyttja unika tillfällen som den rådande tekniken kunde erbjuda 

och de hade inte ett lika starkt behov som Japan att utveckla sina komparativa fördelar. De 

kunde utvecklas genom att öppna portarna för utländska investerare och med hjälp av dessa 

nyfunna kapitalackumeleringar utveckla sin inhemska marknad för att göra den mer 

internationellt konkurrenskraftig. 
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7 Slutsats 

Här presenterar vi vilka slutsatser som vi har kunnat dra utifrån vår studie.  

 

Företagen har använt klassiska etableringsmetoder vid inträdet i Sydkorea och Japan. Många 

av dem har inte följt uppsalamodellens fyra steg vid internationalisering. Några av företagen 

uppfyller dock kraven för undantag och har därmed följt uppsalamodellen delvis. Den 

vanligaste etableringsmetoden i Sydkorea är förvärv och sporadisk export. Den vanligaste 

etableringsformen i Japan har varit greenfieldinvesteringar och försäljning via agent. 

 

De största problemen vid etableringen i Sydkorea har varit de kulturella skillnaderna som 

visat sig vid rekrytering och nätverksuppbyggande. Även i Japan har kulturen varit det största 

problemet och det har varit mer tidskrävande och svårare att bygga affärsrelationer med 

japanska intressenter.  

 

Den effektivaste etableringsmetoden har, genom vår undersökning, visat sig vara förvärv och 

sporadisk export i Sydkorea samt joint venture i Japan. 

 

De flesta företagen har sagt att Japan är en ganska mättad marknad med hög 

konkurrensintensitet vilket gör att företagen inte ser så stora möjligheter där. Sydkorea är ett 

land som fortfarande växer och detta ser företagen på som en stor möjlighet att expandera och 

få nya marknadsandelar. 
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8 Vidare Forskning och Diskussion 

I detta kapitel ger vi tips på vidare forskning och för en diskussion om varför resultatet blev som 

det blev samt vad vi kunde ta hänsyn till vid genomförandet av studien. 

 

Efter insamlad empiri har vi upptäckt att affärskulturen skiljer sig beroende på vilken bransch 

de tillhör. Detta är en aspekt som kan begrundas i en liknande undersökning. De undersökta 

företagen kan delas in efter vilka branscher de tillhör och forskningen får på så sätt en ny 

intressant vinkling. 

 

Visserligen kan Hofstedes undersökning betraktas som daterad men det förekommer en del 

intressanta aspekter som kan ge incitament till vidare forskning. En sådan aspekt är de slående 

likheterna mellan Sydkorea och El Salvador (se figur 4.4.1). Sydkorea skiljer sig från resten 

av Asien, men enligt Hofstedes undersökning har landet visat sig vara likt latinamerikanska 

länder. Att utföra en forskning kring detta fenomen skulle svara på frågan om det fortfarande 

ser ut på detta sätt och varför det i så fall gör det. 

 

Ekonomin är ständigt föränderlig och de undersökta länderna genomgår en ständig utveckling 

vilket gör att denna typ av forskning kan vara intressant att bedriva även om några år. Denna 

undersökning kommer trots liknande framtida undersökningar vara aktuell då den kan 

användas för att dra paralleller och se om våra framtidsutsikter är relevanta.  

 

Under vår forskning har vi märkt att Kina ofta nämns och används som jämförande faktor när 

Sydkorea och Japan hamnar under forskningsobjektivet. Både Japan och Sydkoreas kulturer 

bygger på den konfucianistiska läran som har sitt ursprung i Kina och med tanke på detta kan 

en undersökning likt vår, som även inkluderar Kina, vara intressant. Många av de svenska 

företagen som vi har intervjuat har börjat sin etablering i Asien genom Kina och därefter 

utvecklat sin verksamhet till Japan och/eller Sydkorea och detta skapar ytterligare argument 

för hur ett tillägg av Kina skulle bidra till att skapa än ännu mer intressant forskning.  

Denna undersökning bygger på intervjuer med 8 svenska företag som finns etablerade, eller 

har verksamhet, i Japan och Sydkorea. Informationen som har samlats in har gett oss en 

tillräckligt stadig grund för att kunna se och förstå skillnader mellan Japan och Sydkorea. 

Däremot kunde vi ha fått en ännu djupare bild av skillnaderna genom att inkludera fler företag 
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i undersökningen. Svårigheten ligger i att få företagen att vilja medverka. En annan faktor 

som skulle bidra positivt till undersökningen är att hitta nya sätt att mäta lönsamheten på. Vi 

mätte lönsamheten ur företagens synpunkt, vilket visserligen passar då många av företagen är 

relativt nya, men skulle kunna förbättras genom att ha konkreta siffror på verksamheten. Detta 

skulle kunna vara ett förslag på vidare forskning.  

 

I en artikel av Kim och Lau - baserad på en ekonometrisk uppskattning av en "meta-

produktions funktion" i olika länder - konstaterar de att graden av tekniska framsteg i 

Sydkorea har varit huvudsakligen noll. Detta styrker att landets ekonomiska utveckling är ett 

resultat av deras kapitalackumelering och inte framsteg inom teknik och innovation, som i 

Japan. Att forska kring hur denna faktor bidrar till skillnader mellan ländernas ekonomiska 

situation och utveckling är att rekommendera. Det kan ge oss en förklaring till varför länderna 

ser ut som de gör. Det är dock viktigt att ta i beaktning att studien av Kim och Lau är från 

1992 och det är mycket möjligt att Sydkorea under tiden har hunnit utveckla tekning och 

innovation.
115

 

 

En väldigt intressant aspekt som vi vill belysa är tidsaspekten för den ekonomiska 

utvecklingen i Japan och Sydkorea. Den ekonomiska utvecklingen i Japan har i dagsläget 

stagnerat och enligt företagen i vår studie, ser framtiden inte ut att vara så positiv på den 

japanska marknaden. Sydkorea har utvecklats snabbare än Japan och därmed har de, på en 

kort period, nästan, lyckats hinna ikapp Japans ekonomi. Frågan är om denna utveckling går 

mot samma riktning som den japanska och om den kan leda till en likadan stagnering för 

Sydkorea. I och med att Sydkorea har utvecklats så snabbt kan den eventuella stagneringen 

komma att visa sig inom en snar framtid. En forskning kring vilken riktning ländernas 

utveckling går, eller har gått, mot är väldigt intressant för att kunna avgöra hur 

framtidsutsikterna ser ut för dem. En studie om detta problem kan även hjälpa oss att se om 

det går att vidta aktiva åtgärder för att undvika den potentiella stagneringen.  

                                                 
115

 Kim, J.-I. and L.J. Lau, 1992. The Source of Economic Growth of the Newly Industrialized Countries on the 

Pacific Rim 
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10 Bilagor 

Intervju 

 

Svara på följande frågor för etableringen i både Sydkorea och Japan 

(om du har information om båda). Du kan dela upp svaren enligt 

följande exempel; 

 

J: Här svarar du på frågan ur den japanska enhetens perspektiv. 

SK: Här svarar du på frågan ur den Sydkoreanska enhetens perspektiv. 

 

TACK! 
 

Organisation 

 Berätta kort om ditt företag och verksamheten som bedrivs. 

 Hur ser din roll ut i företaget? Var du med vid etableringen i Japan och Sydkorea? 

 När och hur etablerades företaget i Sydkorea respektive Japan? 

 Ungefär hur lång tid tog det att starta upp företaget i länderna? 

 Anställer ni lokal arbetskraft? Hur går ni tillväga? 

 I vilka länder i Asien var företaget etablerat sedan tidigare? Har det varit lättare än 

Japan eller Sydkorea?  

 

Den koreanska/japanska marknaden 

 Varför valde ni att etablera er i detta land? (Japan resp. Sydkorea) 

 Har företaget överhuvudtaget någon tillverkning i landet? (Japan resp. Sydkorea) 

 Vilka är företagets huvudsakliga konkurrenter på den aktuella marknaden? (Japan 

resp. Sydkorea) 

 Upplever ni att företagsklimatet i landet är mestadels asiatiskt eller västerländskt? På 

vilket sätt? (Japan resp. Sydkorea) 

 Är företagets etableringsförfarande liknande på olika marknader eller använde ni 

någon speciell metod för den här marknaden? Om ja; på vilket sätt? (Japan resp. 

Sydkorea) 

 

Svårigheter/möjligheter vid etablering 

 Vilka var de huvudsakliga svårigheterna och möjligheterna ni stötte på vid 

etableringen i landet? (Japan resp. Sydkorea) 

 Var dessa svårigheter/möjligheter väntade? Hade ni genomfört en research innan 

etableringen? (Japan resp. Sydkorea) 

 Var dessa svårigheter/möjligheter specifika för ert Omegaller allmänna (bransch eller 

marknad)? (Japan resp. Sydkorea) 

 Hur ställer ni er till landets lagstiftning? Har den ställt till problem eller varit till fördel 

för er? Har den t.ex. gjort att etableringsprocessen tagit längre tid än beräknat? (Japan 

resp. Sydkorea) 

 Upplevde ni byråkrati som ett problem i landet? Hur påverkade det ert arbete? (Japan 

resp. Sydkorea) 
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 Hur upplevde ni etableringskostnaderna i landet jämfört med motsvarande kostnader i 

andra delar av världen (exempelvis Europa, USA)? (Japan resp. Sydkorea) 

 Upplevde ni några motattacker i samband med etableringen? (aktiva åtgärder från 

konkurrenter och dylikt) (Japan resp. Sydkorea) 

 

Svårigheter nu (Japan resp. Sydkorea) 

 Nämn några utmaningar ni stöter på i nuläget i er bransch eller allmänt. 

 Tror ni att dessa utmaningar är specifika för utländska Omegaller bransch?  

 Hur hanterar ni dessa utmaningar? 

 Spelar seder och bruk stor roll när ni gör affärer i landet? 

 Upplever ni att det är någon skillnad på kompetensnivån mellan personalen i landet 

och personalen i Sverige? 

 Upplever ni att det finns många regler som gynnar lokala företag bättre än utländska 

företag i landet? 

 Har ni upplevt många kulturkrockar i här i landet? 

 Upplevde ni landets egen företagskultur som en svårighet? 

 Tror du att företagskulturen är viktig för att klara att expandera till en ny marknad? 

 

Möjligheter nu (Japan resp. Sydkorea) 

 Vilka möjligheter finns det på den koreanska/japanska marknaden idag? 

 På vilket sätt drar ni nytta av dessa möjligheter? 

 Är dessa möjligheter specifika för utländska Omegaller bransch-typiska? 

 

Relationer (Japan resp. Sydkorea) 

Staten 

 Hur stort inflytande har staten över ert arbete? 

 Anser ni att staten aktivt arbetar för att skapa förutsättningar för utländska 

investeringar? 

 Finns krav från statens håll på lokalt producerade komponenter i produkterna? 

 Finns det något som ni anser att staten bör förbättra (påverkan på ert arbete)? 

 

Moderbolag 

 Finns det någon/några direktiv från moderbolaget som strider mot de lokala 

förväntningarna? Vilka? 

 Hur stort inflytande har moderbolaget över era beslut och arbete? På vilket sätt? 

 Kommunicerar ni mycket med kontoret i Sverige om hur problem ska lösas? Hur? 

 

Partner 

 Har företaget inlett några djupare samarbeten med lokala företag? 

 Hur lätt/svårt är det att ingå i partnersamarbete med lokala företag? Är de kulturella 

skillnaderna mellan företagen så pass stora att de utgör ett hinder för samarbete? 

 Upplevde ni att det var svårt att bygga upp förtroende för företaget hos exempelvis 

leverantörer och kreditinstitutioner i landet i samband med etableringen? 

 Skapade ni ett ”nätverk” innan etableringen?(lokala företag, distributionskanaler, 

underleverantörer osv.)  

 Hur fungerar distributionen av varor? Hur upplevde ni att det var att finna/etablera 

distributionskanaler i landet? 
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Framtiden (Japan resp. Sydkorea) 

Hur ser er syn ut för framtiden i SK/J? 

Använd följande nyckelord i din beskrivning; 

 Styrkor 

 Svagheter 

 Möjligheter 

 Svårigheter/hot 

 

Övrigt (Japan resp. Sydkorea) 

 Har ni möjlighet till hjälp av svenska myndigheter representerade i landet, så som den 

svenska ambassaden, exportrådet, KOTRA (Korea Business Center i Stockholm) eller 

andra icke-statliga organisationer.  
 Hur mycket använder ni er av deras hjälp? 
 Har ni några tips att ge till företag som vill etablera sig i landet? 

 

Japan/Sydkorea 

 Tar ni någon hänsyn till den japanska/Sydkoreanska marknaden när ni tar beslut för 

den sydkoreanska/japanska marknaden? 

 Om ni har en avdelning/enhet i Japan och Sydkorea; hur mycket kontakt har ni mellan 

dem? Diskuterar ni med dem om möjligheter, problem eller vanliga 

företagsföreteelser? 

 Vad upplever du som de största skillnaderna mellan den japanska och den 

sydkoreanska marknaden? Finns det något som är svårare respektive lättare att 

genomföra beroende på vilket land? 
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Interview questions for South Korea/Japan 
 

Organisation 

 Could you please provide us with some background information about your company? 

 What is your role in the company? 

 Were you part of the establishment in SK/J? 

 When and how did the company enter the South Korean/Japanese market? 

 How long did the establishment take?  

 Do you hire local staff? 

 Did the company have previous establishments in any other Asian country? Was it 

easier than establishing in South Korea/Japan? 

 

Korean/Japanese market 

 Why did you choose to establish in this J/SK? 

 Do you have any production facilities in the country? 

 Which are the main competitors in the J/SK market? 

 Do you feel like the business climate is more Asian or more westernized? In what 

way? 

 Does your company use a similar establishment process for all countries or was the 

SK/J establishment unique? If yes; in which way? 

 

Difficulties/Possibilities during establishing 

 Which were the main difficulties and possibilities your company faced while entering 

the J/SK market? 

 Were these difficulties and possibilities expected?  Did you do research about 

potential hardships and possibilities? If so; what kind of research did you do? 

 Do you find that the difficulties and possibilities you have faced are typical for your 

company or do they generally apply for a company in your branch of trade (industry)?  

 What are your thoughts on the country’s laws and regulations? Have they been an 

obstacle for your establishment process or did they work in your favor? For example; 

did it slow down the establishment process? 

 Did you feel like the bureaucracy in the country was a problem? How did it affect 

your work? 

 How were the establishment costs in the country, as compared to other countries you 

are located in? (example Europe and USA) 

 Did your company face any kind of “counter-attacks” while entering the market? 

(active measures from other companies etc.)  

 

Difficulties today 

 Can you name a few of the challenges you face in everyday work in SK/J? It can be 

challenges in general for your branch of trade or specific for your company.  

 Do you think that the challenges are specific for foreign companies or industry-

specific? 

 How do you handle these challenges? 

 Does customs and practice affect your way of handling business in SK/J? Do they play 

a big part in the way you conduct business? In what way? 

 Do you feel like the competence level (among the local staff) in the country is any 

different than the Swedish/western staff? 
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 Do you feel like there are rules and regulations that benefit the local business as 

compared to western businesses? 

 Have you experienced any cultural difficulties during your time in SK/J? 

 Do you find the local business culture to be a difficulty? 

 Do you think that the business culture is important, while establishing in a new 

market? How and in what way? 

 

Possibilities today 

 What are the main possibilities for business in the SK/J market today? 

 How do you benefit from these possibilities? 

 Are these possibilities specific for you company or general for you branch of trade? 

 

Relations 

Government: 

 How big is the governmental influence on your work? 

 Do you feel like the government is working actively towards better conditions for 

western companies in the SK/J? 

 Are there any kinds of governmental requirements about, for example; locally 

produced components in your products? 

 Is there anything you think that the government should work towards or improve for 

western companies in SK/J? (Make it easier for you, in which way?) 

 

Parent Company: 

 Are there any kinds of directives/instructions from the parent company that conflicts 

with the local prerequisites? 

 How big of an influence does the parent company have over your work and decisions 

in SK/J? 

 Do you communicate with the headquarters in Sweden about problem solving in 

SK/J? How? 

 

Partnerships: 

 Have you partnered with a local company? 

 How easy/hard is it to partner up with local companies? Do the cultural differences 

create a certain obstacle for partnering with local firms? 

 Was it hard to build up the company credibility among local actors such as suppliers 

etc.? 

 Did you do any sort of “networking” before entering the SK/J market? (local 

companies, distribution channels, suppliers etc.) 

 How do you distribute your company offerings? Was it hard to find a suitable 

distribution channel? 

 

Future 

What are your views on the company future in SK/J? 

Use the following keywords in your description of future views; 

 Strengths 

 Weaknesses 

 Opportunities 

 Threats 
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Other questions 

 Do you have the possibility of getting help from Swedish authorities represented in the 

country? For example the Swedish chamber of commerce, Swedish embassy, KOTRA 

(Korea Business Center Stockholm) or other non-governmental organizations.  

 How much do you use their help? 

 Do you have any kind of tips for companies that want to enter the SK/J market? 

 

Japan/South Korea 

Please answer the questions for both the Japanese and South Korean establishment. 

 How much do you look at the Japanese/South Korean market for inspiration etc.? 

 Do you take the Japanese/South Korean market in to consideration, while making 

decisions in South Korea/Japan? 

 If you have a unit in Japan/South Korea; how much contact do you have with them? 

Do you discuss possibilities and difficulties or any other kind of work-related things 

with them? 

 What do you feel is the biggest difference between the Japanese and the South Korean 

market? For example; is there anything that is better in one of them for the company? 

 

 

 


