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ABSTRACT 
 

Authors: Siri Eklund och Amil Al-Mosawi 

Tutor: Erik Borg 

Examiner: Lars Vigerland 

Title: Afrika, en växande marknad – svenska företag etablerar sig i de afrikanska länderna 

Previous studies show that Africa is an emerging market with opportunities for Swedish companies, but it is a market 

that involves risks. Swedish companies have a strong presence with a good reputation and contribute with their 

knowledge and quality. Despite vast natural resources and economic growth there is an uneven distribution of 

income, with continued widespread poverty and underdeveloped infrastructure. The local domestic companies in 

African countries are an important part of their economic growth. To create further development the African leaders 

should take more responsibility for the young workforce. 

The study's purpose was to study how, where and why Swedish companies have established themselves in the 

African market and see if and how the establishment is different for the companies in this study. The study would 

also try to find out the economic and cultural problems and successes the establishment brought and if a social 

responsibility is important for companies. The main questions were: What marketing strategies the companies use, 

how do they deal with cultural influences and is social responsibility an opportunity? 

By including in-depth interviews with Swedish companies information has been collected about their establishments 

in Africa. The marketing strategies which are mainly used are to hire a locally established dealer, establish a 

subsidiary or a temporary project office. The companies are aware of cultural differences and it is important for 

them with political stability, and they see a great value in a local industry expertise of the partner and locals. Today it 

is increasingly common for companies to participate in aid-financed projects where local vocational education is 

started in the African countries. 

Keywords: Africa, Swedish establishment, internationalization, strategy, social responsibility, political instability, 

cultural differences. 
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SAMMANFATTNING 

 

Författare: Siri Eklund och Amil Al-Mosawi 

Handledare: Erik Borg 

Examinator: Lars Vigerland 

Titel: Afrika, en växande marknad – svenska företag etablerar sig i de afrikanska länderna 

Tidigare studier visar att Afrika är en växande marknad med möjligheter för svenska företag, men det är en marknad 

som innebär risker. De svenska företagen har idag en stark närvaro med ett gott rykte och bidrar med kunskap och 

kvalitet. Trots stora naturtillgångar och ekonomisk tillväxt råder en ojämn inkomstfördelning med fortsatt utbredd 

fattigdom och underutvecklad infrastruktur. De afrikanska ländernas egna företagare är en viktig del i deras 

ekonomiska tillväxt. För att skapa vidare utveckling bör de afrikanska ledarna ta större ansvar för den unga 

arbetskraften. 

Studiens syfte var att studera hur, var och varför svenska företag har etablerat sig på den afrikanska marknaden och 

se om och hur etableringen skiljer sig åt för de utvalda företagen. Studien ville även försöka ta reda på vilka 

ekonomiska och kulturella problem och framgångar etableringen inneburit och om ett socialt engagemang är viktigt 

för företagen. Huvudfrågorna var: Vilka marknadsföringsstrategier använder företagen, hur handskas de med 

kulturpåverkan och är socialt engagemang en möjlighet? 

Genom bland annat djupgående intervjuer med svenska företag har information samlats in om deras etableringar i 

Afrika. De marknadsföringsstrategier som huvudsakligen används är att anlita en lokalt etablerad återförsäljare, 

etablera ett dotterbolag eller ett tillfälligt projektkontor. Företagen är medvetna om kulturskillnaderna och det är 

viktigt för dem med en politisk stabilitet samt de ser ett stort värde i en lokal branschkompetens hos partnern och 

lokalbefolkningen. Idag blir det allt vanligare för företagen att delta i biståndsfinansierade projekt där lokala 

yrkesutbildningar startas i de afrikanska länderna. 

Nyckelord: Afrika, svensk etablering, internationalisering, strategi, socialt engagemang, politisk instabilitet, 

kulturskillnader. 
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1. INLEDNING 
 

I detta kapitel ger författarna till denna studie en bakgrund för att förstå den afrikanska marknaden samt 

beskriver i en problemdiskussion mer om studiens frågeställning och syfte samt vilken avgränsning som 

gjorts för studien. 

1.1. Bakgrund 
 

Marknadsföring handlar dels om att få en produkt eller en tjänst att synas, skapa relationer med 

myndigheter, företag och konsumenter, men även att i rätt tid nå ut till rätt marknad som efterfrågar just 

det här företagets varor eller tjänster. Denna kunskap har författarna i tidigare studier inhämtat och inser 

att marknadsföring i Sverige tillämpas på ett visst sätt, men hur gör de i andra länder och kulturer? 

Internationell marknadsföring har enligt studiens författare fått en allt viktigare roll inom 

företagsekonomin och blivit nödvändig för allt fler företag som finns på marknaden. Vanligtvis förknippas 

marknadsföring med reklam och annonser i olika medier, men marknadsföring är mycket mer än så. Det 

är ett mycket brett begrepp som är svårt att få en klar helhetsbild om.  

I sin bok Företagande i Afrika beskriver Fick en företagare som motorn som driver det ekonomiska tåget 

framåt och som organiserar och skapar affärer genom att ta risker för att få ekonomiska vinster. För att 

ett företag ska ha framgång krävs ofta att företagaren är tillräckligt skicklig, uppfinningsrik och 

passionerad för att genomföra sina egna idéer och drömmar på nya marknader. Det är ingen brist på 

företagare i världen och definitivt inte i Afrika, utan de behöver snarare bara ges möjligheterna att driva 

det ekonomiska tåget i Afrika och den växande afrikanska marknaden framåt1. 

En studie som presenterades av Exportrådet visar att Afrika är en växande marknad med många 

möjligheter för svenska företag, men trots att riskerna idag börjat minska är det fortfarande en marknad 

som innebär stora risker. De svenska företagen har genom en stark närvaro på marknaden även fått ett 

gott rykte2. Länderna söder om Sahara har även enligt Borg en hög genomsnittlig tillväxt och prognosen är 

att den kommer att stiga och i vissa fall även bli starkare än i Kina3. Några av orsakerna till att den 

afrikanska kontinenten hittills inte har kunnat utvecklas i samma grad som övriga världen är: de afrikanska 

regeringarnas fientlighet till privata företag, utbredd korruption bland tjänstemän, trasig infrastruktur, 

instabil miljö, brist på ekonomisk frihet, enskilda personers osäkerhet och brist på äganderätt. Därför 

                                                                 

1
 Fick, David S., 2002, Entrepreneurship in Africa: A Study of Successes, introduktion 

2
 Exportrådet, Afrika söder om Sahara - en het marknad för svenska företag. Publicerad 2012-04-23 

3
 SvD Näringsliv, Borg: Svenska företag måste uppdatera Afrika-bilden. Publicerad 2013-05-10 
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anser Ayittey i sin bok Afrika i kaos att det är inom dessa områden som förbättringar måste göras för att 

den afrikanska marknaden ska kunna utvecklas4.  

I många av de afrikanska länderna har politiska reformer gjort att stabiliteten ökat. Där har även en 

medelklass vuxit fram, utbildningsnivån ökat, hälsan förbättrats och mindre antal konflikter inneburit att 

fler företag ansett sig vilja investera5. 

I EU:s strategi för Afrika konstateras att det finns stora naturtillgångar i många av de afrikanska länderna, 

vilket tillsammans med ett utvecklat jordbruk skapar förutsättningar för en hållbar utveckling. Trots detta 

hindrar en mycket ojämn inkomstfördelning att den ekonomiska tillväxten har positiva effekter på 

fattigdomen bland befolkningen6. Idag lever en liten del av befolkningen ett bekvämt liv tack vare 

inkomster från landets naturtillgångar och är inte motiverade att hjälpa övriga i samhället7. Ändå är 

infrastrukturen, som transporter, el- och dricksvattenförsörjning samt telekomtjänster i stora delar av 

Afrika inte utvecklat för att tillgodose människors behov i länderna och den ekonomiska tillväxten8. 

Enligt Sveriges Radios ekonyheter har Afrika världens yngsta och snabbast växande befolkning. Fastän 

Afrika har en stor tillgång till ung arbetskraft är det samtidigt endast tio procent av den unga befolkningen 

som har ett arbete vilket motsvarar deras utbildning. De andra 90 procenten har bara småjobb för att 

överhuvudtaget överleva, som till exempel vakta parkerade bilar eller sälja olika varor i bilköerna om de 

inte är hemma helt utan sysselsättning. De afrikanska ledarna måste satsa alla resurser på att skapa 

arbeten till de unga, både inom den privata och den offentliga sektorn. Om det inte lyckas kan risken bli 

stor att konflikter uppstår.  Världsbanken och olika ekonomer förespråkar att de afrikanska länderna 

själva tar ett större ansvar för deras ekonomier9.  

Det är enligt Fick viktigt för de afrikanska länderna att de genom deras högre utbildningssystem 

återskapar den expertis och kompetens som behövs i de egna länderna. De måste även se till att skapa en 

nödvändig ekonomisk och politisk miljö som behåller de utbildade experterna kvar i hemlandet. De 

högutbildade som redan har flyttat utomlands behöver länderna även locka tillbaka hem igen. En längtan 

tillbaka till sitt hemland finns säkert redan menar Fick. När hemlandets politiska och socioekonomiska 

förutsättningar ger de högutbildade företagarna en personlig trygghet och nya möjligheter, anser Fick att 

de kommer att flytta tillbaka för att investera i hemlandet. Det är av samma anledningar som vilken 

företagare som helst skulle göra investeringar, vilket därför även kan medföra att fler utländska företag 

                                                                 

4
 Fick, David S., 2002, introduktion, Op. Cit 

5
 Exportrådet, Afrika söder om Sahara - en het marknad för svenska företag. Publicerad 2012-04-23 

6
 Sammanfattningar av EU-lagstiftning, EU:s strategi för Afrika. Antagen av Europeiska rådet 2005-12-16 

7
 Sjöqvist, Maria, Stor ungdomsarbetslöshet bäddar för oroligheter, Sveriges Radio. Publicerad 2011-06-11 

8
 Sammanfattningar av EU-lagstiftning, Partnerskapet mellan EU och Afrika om infrastruktur. Antagen dec 2006 

9
 Sjöqvist, Maria, 2011, Op. Cit 
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vill investera i den växande afrikanska marknaden. I dagens samhälle är det enligt Fick kunskap som 

skapar välfärd och tyvärr bor och arbetar en av tre med afrikansk examen utanför Afrika. Det vill säga 

medan 100,000 utländska experter arbetar i Afrika till en årlig kostnad av ca fyra miljarder USD finns en 

miljon professionella afrikaner verksamma utanför den afrikanska kontinenten10. 

Fick skriver att Afrika är världens, efter Asien, näst största kontinent och hade år 2000 en uppskattad 

befolkning på ungefär 784,4 miljoner invånare, vilket då motsvarade 13% av jordens befolkning. Med 

vetskapen om hur stor kontinenten Afrika är och hur rik på många olika människor är det lättare att förstå 

hur svårt det är och ofta även helt felaktigt att generalisera om Afrika. Kontinenten innefattar många 

enskilda länder med olika förutsättningar som geografiskt läge, klimat och en stor variation av kulturer 

och lokala språk11. 

 Befolkningen i de afrikanska länderna har i genomsnitt blivit fattigare än för 40 år sedan och den globala 

orättvisan ökar i snabb takt i hela Afrika. Därför har Fick genom sin studie kommit fram till att de 

afrikanska länderna måste vidta en hel del åtgärder för att inkomstskillnaderna mellan länderna i Afrika 

och övriga världen ska kunna minskas. Stödja en långsiktig politisk och ekonomisk utveckling är den 

enskilt viktigaste insatsen som kan göras för att skapa ett bra klimat för företags etableringar på den 

afrikanska marknaden och förhindra att komplexa akuta situationer uppstår12. Precis som många svenska 

storföretag som Volvo och biståndsorganet Sida har insett det13, visar även Fick på vikten av att de 

afrikanska länderna behöver ändra och förbättra sin policy när det gäller industrin, teknologin och den 

högre utbildningen. De enskilda regeringarna i Afrika behöver underlätta för sina inhemska och utländska 

företag, detta för att på lång sikt skapa en stabil ekonomi och få en ekonomisk tillväxt. Detta leder i sin tur 

till en högre levnadsstandard, vilket de flesta invånarna i de afrikanska länderna längtar efter idag14. 

Några länder däribland Kina har redan etablera sig i Afrika och svenska företag har också börjat göra det i 

allt större utsträckning. Anledningarna till att den afrikanska kontinenten har blivit allt mer intressant 

varierar mellan olika företag. Eftersom behoven är stora i många länder, både socialt och ekonomiskt, har 

både västerländska företag och organisationer en viktig uppgift att fylla för att hjälpa till att höja 

standarden i Afrika. Samtidigt behöver de svenska företagen ta till vara på den positiva utvecklingen för 

att även kunna gynna den svenska ekonomin15. Vissa företag etablerar sig i Afrika av ett rent vinstintresse 

                                                                 

10
 Fick, David S., 2002, s4, Op. Cit 

11
 Ibid, s1-2 

12
 Ibid 

13
 Sida, USA, Sverige och Volvokoncernen satsar på jobb i Afrika. Publicerad 2013-11-19 

14
 Fick, David S., 2002, s1-2, Op. Cit 

15
 SvD Näringsliv, Borg: Svenska företag måste uppdatera Afrika-bilden. Publicerad 2013-05-10  
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och andra för att även kunna marknadsföra sig nationellt som ett led i företagets samhällsansvar (CSR, 

engelska Corporate Social Responsibility16).  

1.2. Problemdiskussion 
 

Afrika är en växande marknad som innebär både stora utmaningar, men även ger företag stora 

möjligheter till nya etableringar. Därför har författarna valt att genom studien undersöka vilka 

marknadsföringsstrategier några svenska företag använder sig av på den afrikanska marknaden, vilka 

problem de har mött och vilka framgångar de ser. Dessutom ska studien observera hur dessa företag 

handskas med kulturpåverkan och socialt engagemang. 

Det finns många typer av marknadsföringsstrategier som svenska företag kan använda sig av beroende på 

hur det egna företaget organisatoriskt ser ut och själv vill agera på. Företagen agerar på olika sätt och gör 

det av skilda orsaker på de befintliga marknaderna, mycket även beroende av påverkan från externa 

faktorer. Det finns olika anledningar till varför företagen väljer att just etablera sig i en speciell del av 

Afrika och vad som skiljer dessa afrikanska länder åt ur ett företagsekonomiskt perspektiv. Författarna vill 

undersöka om de enskilda ländernas geografiska läge, klimat och kultur påverkar företagens val av 

etableringsstrategi eller om det finns andra orsaker till varför svenska företag etablerar sig i ett speciellt 

afrikanskt land. 

Författarna har för avsikt att undersöka hur svenska företag ser på sina framtida möjligheter vid en 

etablering i Afrika och vilka länder som är mest intressanta för företagen. Företagen ser möjligtvis något i 

vissa afrikanska länder som i framtiden kommer att förbättra deras etableringssatsningar och väljer därför 

att satsa på en investering redan nu. Det kan vara svårt för företag att på en kontinent som Afrika förutse 

problem som till exempel inbördeskrig eller politiska konflikter och detta kan i sin tur påverka viljan till en 

långvarig etablering i Afrika. Studien har för avsikt att ta reda på hur företagen resonerar vid planering av 

deras framtida etableringar och vilka förväntningar de har på den växande afrikanska marknaden.  

Kulturskillnader stöter människor på överallt i världen och det är vad som gör kontakterna med nya 

människor annorlunda. Vid en internationell etablering stöter även företag på kulturskillnaderna som till 

exempel det nya landets olika språk; det officiella, det lokala och kroppsspråket. Entreprenörer i olika 

länder har olika vanor, livsstil, utseende och sätt att göra affärer på i sina företag och är påverkade av sin 

omgivning. Författarna vill genom studien granska hur svenska företag får etableringar i Afrika att fungera 

trots alla kulturskillnader. Ett svenskt företags etablering i Afrika kan leda till att stora anpassningar 

behöver göras för den lokala marknaden, vilket inte alltid är enkelt och om det inte går kan en kulturkrock 

                                                                 

16
 Svenska bankföreningen, Samhällsansvar – CSR. Publicerad 2011-10-21 



5 
 

uppstå som kan vara svår att hantera. Det är i studien väsentligt att ta reda på vilka affärskulturella 

skillnader som påverkar svenska företag mest i deras val av etablering i ett afrikanskt land. Författarna vill 

se vilka faktorer de svenska företagen anser är förutsättningarna för att de ska kunna åstadkomma en 

framgångsrik etablering i Afrika. Situationen ser olika ut i länderna på den afrikanska kontinenten idag. 

Därför finns vissa kulturella aspekter som är mer gynnsamma eller kräver större anpassning än andra vid 

val av land för en kommande etablering.   

Ett av problemen som är välbekant i Afrika är den utbredda erfarenheten av korruption. Många länder på 

den afrikanska kontinenten kan vara involverade i någon typ av korruption, vissa mer än andra. De 

afrikanska länderna är både diktaturer och demokratier, vilket möjligtvis påverkar företags villighet att 

etablera sig. Det författarna vill ta reda på är hur svenska företag hanterar en situation där korruption 

troligtvis förekommer. Författarna har för avsikt att undersöka om och hur företagen förbereder sig för 

korruption vid en etablering i Afrika och om det förekommer andra problem eller hinder vid en etablering 

som t ex lagar, regler och myndigheter som företagen måste anpassa sig till.  

En avsikt är även att undersöka om ett svenskt företag vid en etablering har kunskapen om de sociala 

förhållanden som råder lokalt och tar hänsyn till dem. Utifrån det perspektivet har studien för avsikt att ta 

reda på hur den lokala situationen påverkar företagets beslut att engagera sig socialt för att hjälpa den 

lokala befolkningen i det afrikanska landet. Om företaget väljer att engagera sig socialt när det etablerar 

sig på den växande marknaden i Afrika, vilken form väljer de i så fall samt vilken omfattning och vilket 

syfte har det engagemanget.     

Med denna problemdiskussion som bakgrund har författarna sett några områden som författarna ansåg 

intressanta att i denna studie studera, nämligen marknadsföringsstrategier, kulturpåverkan och socialt 

engagemang i samband med en etablering. 

1.3. Frågeställning 
 

 Vilka marknadsföringsstrategier använder svenska företag sig av i Afrika? 

- Hur, var och varför etablerar sig företagen där? 

- Hur ser de framtida möjligheterna ut för en etablering? 

 

 Hur handskas svenska företag med kulturpåverkan? 

- Vilka problem och risker stöter företag på under etableringen? 

 

 Är socialt engagemang en möjlighet vid en etablering? 

- I så fall, är det sociala engagemanget en viktig del av företagens strategi när de etablerar sig? 
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1.4. Syfte 

 

Studiens syfte är att studera hur, var och varför svenska företag har etablerat sig på den afrikanska 

marknaden och se om och hur etableringen skiljer sig åt för de utvalda företagen samt var deras framtida 

etableringar planeras. Studien vill även utforska vilka ekonomiska och kulturella problem och framgångar 

etableringen inneburit och om ett socialt engagemang är viktigt för företagen. 

1.5. Avgränsningar 

 

Författarna till studien valde medvetet ett begränsat antal svenska företag och gjorde en bred studie för 

att genom studien kunna få ett mer helhetsperspektiv på svenska företags etableringar i de afrikanska 

länderna. Författarna valde därför att i denna studie studera och jämföra tre svenska företag som redan 

etablerat sig i något land i Afrika. Företagen som studerades och jämfördes skulle kunna nås för en 

intervju i Mälardalen eller i Storstockholm och har inte valts utifrån någon bestämd bransch. Genom att 

författarna under en begränsad period valde att genomföra en studie där frågeställning och syfte 

innefattade ett större bredare område, ledde det till att urvalet av antal studerade företag begränsades 

och varje område inte behandlades så djupgående. Studien avgränsades därför brett genom att 

författarna valde att studera områden som marknadsföringsstrategier, kulturpåverkan och socialt 

engagemang som en etablering kan komma i kontakt med. Författarna ville få en större helhetsbild 

snarare än en djup förståelse av en etablering i Afrika. Författarna valde i sin kvalitativa studie att enbart 

göra personliga intervjuer med personer på företagen som direkt arbetade med etableringar på den 

afrikanska marknaden.  
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2. METOD 
 

Under detta kapitel redogörs för de tillvägagångssätt författarna anser är lämpligast till att uppnå syftet 

med studien. Här beskrivs det även hur författarna gjort empiriinsamlingen och hur empirin kommer att 

användas.  

2.1. Forskningsstrategi 

 

Det finns två typer av forskningsstrategier vid undersökning av en studie. Kvantitativ forskningsmetod och 

kvalitativ forskningsmetod. Kortfattat innebär kvantitativ en insamling av numerisk data och kvalitativ 

innebär en insamling av ord och tolkande data, med andra ord kan man säga att en kvalitativ forskning 

brukar vara mer inriktad på ord än siffror. Enligt Bryman & Bell är det viktigt för forskarna att förstå och 

beskriva ordningsföljderna i de steg som genomgås i en kvalitativ forskning och menar att en kvalitativ 

forskning är mindre regelstyrd jämfört med en kvantitativ forskning17. 

Författarna har därför valt att göra en kvalitativ studie eftersom empiriinsamlingen baserades på 

intervjuer. På så vis kunde författarna tolka data och granska målet med studien. Vid kvalitativa 

undersökningar är det viktigt med förberedelser för att författarna ska anpassa sig till forskningsstrategin 

de valt att tilllämpa. 

Förberedelserna leder till att författarna får en orientering i ämnet som kan användas till fördelen att leda 

intervjuerna i den riktning som motsvarar studiens syfte på ett relevant sätt.  

Eftersom författarna även valde att studera ett mindre antal utvalda företag ansågs valet att göra en 

kvalitativ studie det bästa. Syftet var att studera redan genomförda etableringar för att sedan kunna göra 

egna tolkningar av de empiriska resultaten. 

2.2. Vetenskapssyn 

 

Hermeneutiskt vetenskapssynsätt är en forskningsansats som syftar till tolkning och avser att forskarna 

tolkar texter och konversationer. Enligt Bryman och Bell uppfattas hermeneutik som en metod som har 

stor potential och användning när det gäller texter och sociala åtgärder som inte är av dokumentär 

karaktär18. 

Positivistiskt vetenskapssynsätt har en kunskapsteoretisk utgångspunkt och metoden tar upp 

                                                                 

17
 Bryman, Alan och Bell, Emma, 2005, Företagsekonomiska forskningsmetoder, s297 

18
 Ibid, s442-443 
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bestämmelser om vad som är sant och användbar kunskap inom ett ämnesområde. Enligt Bryman & Bell 

nämns sambandet om att den sociala verkligheten kan studeras utifrån samma principer som används 

inom naturvetenskapen19. 

Författarna har under studiens gång använt positivism som vetenskapssynsätt där syftet är att bejaka 

empirisk vetenskap. Med denna metod har författarna till studien nyttjat det författarna anser är 

användbar kunskap inom forskningsområdet. Med den insamlade kunskapen har författarna fått en 

tydligare uppfattning av det som studerats under perioden.  

Författarna har valt ett hermeneutiskt synsätt i form av intervjuer och konversationer med olika 

representanter från de företag författarna intervjuat. Med intervjuerna som grund har författarna tolkat 

information och deltagit i konversationer med respondenter från de olika företagen. Under intervjuerna 

har mer än en person tolkat informationen som mottagits och därefter har den informationen diskuterats 

utifrån de olika tolkningarna som gjorts mellan författarna till studien. 

Författarna har i studien tolkat och inledningsvis fått en individuell förståelse av hur företagen etablerat 

verksamheterna i Afrika och vilka tillvägagångssätt de nyttjat.   

2.3. Etik 

 

Vid kommunikation med företagen har författarna varit tydliga med att informera företagen vilken 

högskola och vilket ämne som studeras. Författarna har presenterat sig och företagen har fått en klar 

uppfattning av författarna och studiens syfte. Författarna till studien anser att svaren på frågorna som 

besvarades under intervjuerna hade sett lika ut oavsett vilken högskola författarna representerat. 

Dessutom anser författarna att företagen varit väl förberedda inför intervjuerna eftersom författarna i 

förväg skickat frågorna till respondenterna som blivit intervjuade. Författarna till studien är eniga om att 

studien är etisk försvarbar eftersom författarna i studien använt sig av korrekta metoder för att få fram 

användbar datainsamling. Författarna anser dessutom att företagens respondenter under intervjuerna 

varit uppriktiga och ärliga i sina svar eftersom företagen nämnt både svagheter och styrkor i respektive 

strategier och etableringsformer. Projekt som fortfarande ansågs vara en framtidsplan föredrog företagen 

inte att gå in på detaljerat eftersom det är oetiskt utifrån företagets synvinkel.   

 

                                                                 

19
 Bryman, A. och Bell, E., 2005, s26-27, Op. Cit  
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2.4. Datainsamling 

 

Primärkälla är en sorts källa som hänvisar till ursprungligt material och den typen av källor är nära 

anslutna till det ursprungliga fallet. Primärkällan kan innehålla ett nytt tänkande, ny information och nya 

uppfinningar. Sekundärkälla innefattar en primärkälla som kan kritiseras, kommenteras och utvecklas 

utifrån det ursprungliga materialet. Primärdata är information som forskarna samlat in vid ett visst 

tillfälle. Sekundärdata är information som redan existerar och som någon annan person samlat in20. 

Semistrukturerad intervju är enligt Bryman och Bell en typ av intervjuguide där forskarna har specifika 

teman som berör forskningsområdet som ställs vid intervjutillfället och intervjupersonen svarar med 

frihet och formulerar svaren på ett eget sätt21.  

I den här studien har data samlats in utifrån intervjuer hos tre företag som alla har ett gemensamt syfte i 

form av en internationalisering och etablering i Afrika. På varje företag har studiens författare vid ett 

tillfälle intervjuat minst en person. Författarna har baserat studiens intervjuer på ett semistrukturerat 

tillvägagångssätt där de utgått från generella intervjufrågor som respondenterna fritt fått svara på. 

Respondenterna har i förväg fått tillgång till frågorna via email för att kunna förbereda sina svar. Delvis 

har även kompletterande svar inkommit via email. Författarna har tillämpat intervjuer som metod för att 

få en förståelse och uppfattning av företagens strategier och dess intentioner i Afrika. Genom 

intervjuerna har författarna samlat primärdata, dessutom har författarna samlat sekundärdata i form av 

marknadsföringsrelaterad litteratur, så som vetenskapliga artiklar, kurslitteratur, nyhetsartiklar och 

hemsidor på internet. Studiens teoriavsnitt är hämtat från sekundärdata med hjälp av etablerings- och 

internationaliseringsmodeller.  

Avsikten var att kunna intervjua personer på företagen som medverkat vid företagens etableringar i 

Afrika. Författarna valde att om det skulle behövas mer information komplettera med sekundär data för 

att få tillräckligt med empiri till studien. Genom att ta del av tidigare studier som har gjorts och litteratur 

som har skrivits om etablering i Afrika möjliggjorde det till ytterligare förståelse inom detta 

ämnesområde.   

Utifrån insamlade primärdata genom intervjuer i empirin och sekundärdata i form av tidigare forskning i 

teorin kunde egna tolkningar göras och författarnas gemensamma slutsatser kunde dras. 

 

                                                                 

20
 Mälardalens Högskola, Primär- och sekundärkällor, primär- och sekundärdata, 2013-12-11 

21
 Bryman, A. och Bell, E., 2005, s414-415, Op. Cit 
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2.5. Urval 

 

Snöbollsurval är ett val av urval som hänvisar till att forskarna tar kontakt med ett mindre antal personer 

som är relevanta till undersökningen för att sedan ytterligare få kontakt med andra personer som också är 

relevanta till temat i studien22. 

I denna studie har författarna valt ut företag utifrån studiens grundläggande kriterier och genom en 

snöbollsurvalsmetod.  Nedanstående företag valdes med avseende på att dessa svenska företag har en 

pågående verksamhet i Afrika och samtliga respondenter har sina kontor i samma region som författarna.  

Urvalet av företagen har dessutom gjorts utifrån information på olika hemsidor och författarnas 

kännedom om företagen, vilka sedan via företagens hemsidor och direktkontakter via telefon och email 

lett till kontakt med de slutliga respondenterna.  

De tre företagen som valdes var Volvo Construction Equipment, Hifab International AB och Scania. Genom 

att på internet och olika hemsidor söka efter företag med etablering i Afrika framgick att Hifab hade en 

internationell verksamhet. Via Hifabs hemsida kontaktades företaget via telefon varvid författarna blev 

hänvisade till ansvarig person för deras verksamhet i Afrika. På Scanias hemsida fann studiens författare 

en artikel i ämnet etableringar i Afrika, vilket ledde till att kontakt skapades med dess pressansvariga. 

Genom denna pressansvarig hänvisades författarna till en person, som med ansvar för företagets 

etableringar i Afrika hade kunskaper och befattning relevant för studien. När det gäller Volvo Construction 

Equipment hade studiens författare sedan tidigare kännedom om ansvarig person för etableringarna i 

Afrika och kunde därigenom ta direkt kontakt via email. 

2.6. Reliabilitet  

 

Reliabilitet kan även kallas för tillförlitlighet och bygger på om resultatet från en undersökning blir 

densamma om undersökningen skulle genomföras på nytt. Den förklarar hur hög pålitlighet en 

undersökning erhåller. Intern reliabilitet handlar om forskningsgruppen kommer överens om hur de ska 

tolka vad de ser och hör. Inom kvalitativa undersökningar nämns extern reliabilitet som innebär i vilken 

grad en undersökning kan upprepas och i de flesta fallen är det svårt att uppfylla dessa krav. Det beror på 

att det är svårt att upprepa i ord liknande resultat som tidigare23. 

Studiens respondenter från de olika företagen är alla chefer som har god kunskap i ämnet etableringar 

och bra insyn i företaget. Samtliga respondenter som intervjuats arbetar dessutom själva idag på 

                                                                 

22
 Bryman, A. och Bell, E., 2005, s196, Op. Cit 

23
 Bryman, A. och Bell, E., 2005, s48, 306, Op. Cit 
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företaget inom området Afrika. Detta betyder att de uppgifter som respondenterna lämnat kan anses 

vara tillförlitliga och skulle lämnas igen om exakt samma intervju genomfördes. Uppgifterna från 

intervjuerna har ibland även påträffats på företagens hemsidor, vilket ytterligare bekräftar en hög 

pålitlighet. Svårigheten med en intervju i diskussionsform är att den är svår att exakt upprepa, även om 

intervjun utgår från samma grundfrågor. Båda författarna har samtidigt varit närvarande på alla 

intervjuerna och tillsammans gjort anteckningar för att stärka den interna reliabiliteten, vilket har lett till 

högre grad av förståelse och klarare uppfattningar av företagens etableringar och strategier. Eftersom 

svaren vid intervjuerna varit tydliga har författarna tolkat det som sades under intervjuerna på ett 

liknande sätt och därför har det medfört att den interna reliabiliteten blivit stark. 

2.7. Validitet 

 

Validitet beskriver hur forskare observerar, identifierar eller mäter det man har för avsikt att undersöka. 

Validitet handlar om hur relevant mätningen är till studiens syfte. Vid undersökningar vill forskarna utgå 

från en hög validitet och reliabilitet. Hög validitet förutsätter hög reliabilitet24. Intern validitet bör 

innehålla en god koppling mellan forskarens observationer och de teoretiska idéer som personen 

utvecklar. Enligt LeCompte & Goetz ska den interna validiteten leda till en styrka i den kvalitativa 

forskningen på grund av forskarens närvaro i en social grupp som gör det möjligt för forskaren att hitta en 

överenskommelse mellan begrepp och observation. Extern validitet handlar om resultaten kan 

generalisera till andra sociala miljöer och situationer25.  

Frågorna som besvarades under intervjuerna har lett till hög validitet i förhållande till studiens syfte, då 

författarna till studien bland annat har fått en uppfattning om de tre företagens val av strategier vid deras 

etablering i olika afrikanska länder. Alla tre företag som intervjuades nämnde flera olika strategier som de 

använder för att bedriva sin verksamhet i Afrika. Författarnas intention inför studien var att få observera 

olika typer av strategier och tillvägagångssätt vid en etablering på kontinenten Afrika. Frågorna som 

ställdes under intervjuerna är relevanta till studiens syfte och är strukturerade efter en mall som 

användes under samtliga intervjuer. På så vis har författarna till studien fått svaren på liknande struktur 

och lättare kunnat koppla de observerade svaren till de teoretiska områden som studerades i studien. 

Studien som helhet har sedan även byggts upp enligt samma struktur.  

  

                                                                 

24
 Ibid, s48 

25
 Ibid, s305-306 
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3.  TEORI 
 

I detta kapital visas relevanta teorier och modeller som författarna har ansett lämpliga till studien. Både 

etableringsmodeller och internationaliseringsprocesser har tagits upp eftersom författarna menar att 

dessa båda är viktiga vid en etablering av verksamheten till en ny internationell marknad. Författarna har 

hänvisat till litteratur och vetenskapliga artiklar där modeller, teorier och strategier återfinns, vilka passar 

till studiens syfte.  

3.1. Marknadsföringsstrategier vid en internationalisering 

 

När ett företag opererar på en nationell marknad finns oftast inte lika många faktorer att ta hänsyn till 

som på en global marknad. Det blir mer komplicerat för ett företag att agera på en global marknad där 

skillnader i till exempel vanor, språk, kultur, lagar, infrastruktur och politiskt system är tydliga. Företaget 

måste då troligtvis lära sig att anpassa sitt handlingssätt på den globala marknaden när det hela tiden 

påverkas av den lokala och globala omgivningen26. 

Vid en internationalisering påverkas företag enligt tidigare studier av många olika faktorer och vanligtvis 

föregås de externa faktorerna först av en rad interna faktorer27. Några av dessa faktorer utlöser själva 

internationaliseringsprocessen medan andra faktorer påverkar företagets val av etableringsstrategi28. 

3.1.1. Faktorer inför en internationalisering 
 

Företagsledningen och intern händelse 

Interna utlösande faktorer inför en internationell etablering kan enligt Hollensen vara företagsledningen, 

som efter en analys av marknaden förstått att det nu är nödvändigt att starta processen och därför visat 

intresse för en internationalisering. Detta intresse kan företagsledningen ha uppnått genom att ha rest 

utomlands och skapat ett nätverk med andra affärskontakter men även genom att ha lärt sig ett nytt 

språk eller blivit intresserad av andra kulturer. De interna faktorerna kan också vara en händelse som 

uppstår internt inom företaget, t ex att produktlivscykeln minskar drastiskt. Det innebär att företaget 

antingen måste hitta en ny marknad för produkten eller göra produktförändringar så produkten överlever 

                                                                 

26 
Hollensen, S., 2011, Global marketing – a decision-oriented approach, s322-323 

27
 Ibid, s57 

28
 Ibid, s65 
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ytterligare en tid. Vid en analys av situationen kanske företaget denna gång drar slutsatsen att en 

etablering på en ny marknad är den bästa lösningen29. 

Efterfrågan på produkten 

Ytterligare en intern utlösande faktor till en internationell etablering kan dessutom vara efterfrågan på 

produkten i en annan internationell marknad. Internationella förfrågningar från kunder eller företag kan 

uppkomma där man efterfrågar företagets produkter eller tjänster på en ny marknad alternativt att den 

lokala hemmamarknaden inte längre har samma efterfrågan som tidigare och företaget behöver söka sig 

vidare till en ny marknad30. 

Den nya marknadens potential 

Att den nya lokala marknadens potential påverkar utländska etableringar har även konstaterats av 

tidigare vetenskapliga studier. En viktig förutsättning enligt Brown et al för att utländska investerare ska 

söka sig till den nya lokala marknaden är dess nuvarande storlek och framtida möjligheter för ekonomisk 

tillväxt31. 

3.1.2. Uppsalamodellen 
 

En internationaliseringsprocessmodell, som även kallas IP-modellen eller Uppsalamodellen, utvecklades 

1975 av de svenska forskarna Johanson och Wiedersheim-Paul och 1977 av Johanson och Vahlne vid 

Uppsala Universitet. Modellen fokuserar på företagens internationalisering och var en av de första 

modellerna inom detta område. Modellen inriktar sig på företagens internationaliseringsprocesser som 

förekommer i fyra steg. Enligt Johanson et al är kunskap en viktig faktor vid en internationalisering och de 

nämner att kunskap om den främmande marknaden är nyckeln till en god internationalisering 32. Ett 

företag som har för avsikt att etablera sig i utlandet väljer således oftast inledningsvis att etablera sig i en 

närliggande marknad som liknar den inhemska marknaden. Brist på kunskap och erfarenhet leder till 

osäkerhet vid etableringen och som i sin tur ökar hindren vid internationaliseringen33.  

Uppsalamodellen bearbetar kunskapsinlärningen vid en internationalisering. Modellen refererar till hur 

företag med hjälp av kunskap av den främmande marknaden tillämpar investeringsbeteenden inom 

företaget. Forsgren förklarar i sin artikel hur organisationslärande kan uppfattas i Uppsalamodellen och 

                                                                 

29
 Ibid, s57-58 

30
 Hollensen, S., 2011, Global marketing – a decision-oriented approach, s57-58 

31
 Brown, James R., Dev, C. S. and Zhou Z., 2003, Broadening the Foreign Market Entry Mode Decision: Separating 

Ownership and Control, s479 
32

 Hollensen, S., 2011, s74, Op. Cit 
33

 Ibid, s72 
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eftersom modellen senast presenterades år 1977 har en mängd forskning genomförts om 

organisationslärande och organisationsbeteende. Det går att relatera denna forskning till hur lärande kan 

praktiseras och undersöka om forskningen i framtiden kan bidra till vidare utveckling av Uppsalamodellen. 

Forsgren menar att det påstås att modellen använder en mer begränsad tolkning av lärande än som tillåts 

av litteraturen vilket i sin tur leder till en relativt smal och specifik förutsägelse av 

internationaliseringsbeteenden34.  

Ett grundläggande antagande I Uppsalamodellen är företagets brist på kunskap om utländska marknader 

som leder till ett stort hinder för en internationell verksamhet. Att erhålla kunskap innebär först och 

främst att vara aktiv i den nya miljön i stället för att samla in och analysera information. Genom att vara 

flitig på den nya marknaden samlar företaget inte bara information om marknaden, men också kännedom 

och närhet till marknaden på ett vis där företaget inte använder resurserna till andra syften35.  

En ytterligare viktig förutsättning är de besluten som tas rörande utländska investeringar, att besluten tas 

stegvis på grund av den osäkerheten som företag utsätts för på en internationell marknad. Modellen 

applicerar inlärningsprocesser med hjälp av principen, learning by doing, och ses som den grundläggande 

logiken för Uppsalamodellen36.  

Ju mer kunskap företaget förfogar över desto lägre risker utsätts företaget för och desto högre utländska 

investeringar tillkommer på marknaden. Företaget skjuter fram varje lämpligt steg i en viss marknad till 

dess att risken för den nya investeringen är lägre än den högsta acceptabla risken. Den upplevda risken 

som företagen får erfara beror främst på den marknadskunskap som företaget besitter i den egna 

verksamheten. Forsgren pratar dessutom om att kunskap är starkt beroende av enskilda personer och 

således svårt att överföra den individuella kunskapen vidare till andra individer inom verksamheten. 

Modellen baseras på fyra centrala begrepp37:  

Marknadskunskap, marknadsengagemang, åtagande beslut och pågående verksamhet  

De två första, marknadskunskap och marknadsengagemang antas vid en viss tidpunkt påverka det tredje 

konceptet, åtagande av beslut samt hur verksamheten bedrivs i den efterföljande perioden. Det leder i sin 

tur till att marknadskunskapen och marknadsengagemanget påverkas. Baserat på dessa fyra begrepp är 

det grundläggande att företagen fortsätter att investera i bara ett eller få länder som är lika den inhemska 

marknaden i stället för att investera i flera länder samtidigt. Dessutom bör investeringarna i länderna 

utföras med försiktighet och samtidigt få potentiella lärdomar från marknaderna. Företagen har för avsikt 

                                                                 

34
 Forsgren, M., 2002, The concept of learning in the Uppsala internationalization process model: a critical review, 

s258-260 
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 Ibid 
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 Ibid 
37

 Ibid 
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att öka sitt psykiska avstånd successivt beroende på bland annat kunskapen och erfarenheten företagen 

har erhållit. Dessutom utvecklas marknadsinvesteringarna i enlighet med etableringskedjan som leder till 

bättre internationaliseringar. Erfarenhet av marknaden leder till affärsmöjligheter och syftar till att skapa 

en drivande kraft framåt i internationaliseringsprocessen38.  

3.1.3. Olika internationaliseringsstrategier  
 

Följa John 

Följa John är en internationaliseringsstrategi som innebär att företagen imiterar varandra. Ett 

oligopolföretag på hemmamarknaden nyttjar oftast denna strategi i form av att företaget följer sina 

konkurrenter utomlands. Exempel på företagstyper som använder denna strategi är reklamföretag och 

konsultbolag. Om ett företag har för avsikt att gå in i ett nytt land följer de konkurrerande företagen efter. 

Genom att etablera verksamheten på nya marknader minimerar företagen kostnaderna i form av att 

uppnå skalfördelar i företagets produktion. Ett företag som använder strategin är redan etablerade i 

internationella nätverk och har tillräcklig internationaliseringskunskap39. 

Marknadssökare 

Marknadssökare kan vara en strategi för företag att finna nya möjligheter att identifiera nya metoder att 

betjäna kunder på. Om ett företag etablerar verksamheten på en främmande marknad där företaget inte 

har någon kunskap innebär strategin att företaget enskilt påbörjar internationaliseringsprocessen. På så 

sätt är strategin proaktiv och baseras på företagsledningens bedömningar av det egna företagets resurser, 

uthållighet och kunskap. Denna strategi är riskartad och det beror på att företaget saknar internationella 

erfarenheter och kunskaper om utländska marknader. På grund av de begränsade erfarenheter och 

kunskaper företaget besitter utför företagen omfattande undersökningar i form av enkäter, utställningar, 

intervjuer mm. Däremot visar flera forskningsrapporter att resultaten av marknadsundersökningarna 

innehåller ett begränsat värde, dels på grund av den bristande erfarenheten. Företagen som använder 

marknadssökare som strategi observerar oftast att denna strategi tar lång tid och det kan bero på att 

företaget fattar felaktiga beslut i den internationella utvecklingen. Det kan leda till kostsamma och 

tidskrävande konsekvenser40. 
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3.1.4. Faktorer vid val av etableringsform 
 

När väl ett företag har beslutat sig för att starta en internationaliseringsprocess behöver det även 

bestämma sig för en etableringsform på den nya marknaden. Företaget påverkas återigen av ytterligare 

interna och externa faktorer41.  

Företagets storlek 

Ett företags storlek har nämligen en betydande roll enligt Hollensen när det gäller att bedöma företagets 

tillgängliga resurser och därmed dess val av etableringsform. Många små och medelstora företag som vill 

etablera sig internationellt vill samtidigt kunna ha stor kontroll, men eftersom de ofta saknar nödvändiga 

resurser tvingas de därför att till en början använda sig av en etablering med låg kontroll och låg risk som 

vid direktexport42. 

Internationell erfarenhet 

En annan intern faktor vid val av etableringsform är den internationella erfarenhet som finns inom 

företaget hos dess ledare och anställda. Erfarenheten förvärvar företaget genom att personer antingen 

tidigare har opererat i liknande internationella miljöer eller genomfört etablering i samma land. Finns en 

tidigare internationell erfarenhet minimeras sannolikt företagets kostnader och osäkerheter som uppstår 

i samband med en etablering på den nya marknaden. Detta medför att viljan ökar till att företaget 

investerar sina resurser i den internationella marknaden i form av helägda dotterbolag.  I och med att 

företaget växer och får internationell erfarenhet uppkommer även möjligheten att kunna ta större risker i 

en hierarkisk ägandeform som ett helägt dotterbolag innebär43. 

Produkten 

Produktens viktförhållande, värde och hållbarhet är enligt Hollensen en avgörande intern faktor som 

påverkar var företaget väljer att lokalisera produktionen. Produkter med högt värde och lågt 

viktförhållande, som till exempel dyra klockor, är typiska produkter som är direktexporterade. Storskalig 

produktion på hemmamarknaden leder till fördelar genom direktexporten och företagen får dessutom 

kontroll över produktionen. Inom läsk- och ölindustrin använder företag sig däremot av licensavtal eller 

direktinvesteringar i produktionsanläggningar på den lokala marknaden, eftersom transportkostnaderna 

blir alldeles för olönsamma i förhållande till produkternas värde.44 
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Lokal partner 

Det är viktigt för företag som vill etablera sig internationellt att det finns lokala partners på den utländska 

marknaden som är villiga att investera. Det är enligt Brown et al en avgörande extern faktor vid 

företagens val av etableringsform. Saknar marknaden kvalificerade och pålitliga investeringspartners 

hindrar det marknadens aktörer från att välja en etableringsform där de anlitar lokala partners som 

förvärvar mark och bygger fysiska anläggningar. Istället tvingas företagen själva investera i den lokala 

marknadens fysiska resurser eller välja att etablera sig på en helt annan marknad45.  

Om ett företag trots detta väljer att använda en okvalificerad och opålitlig lokal partner kan företaget bli 

sårbart och utnyttjas av dessa lokala partners till egen vinning i rådande situation. Finns däremot pålitliga 

och kvalificerade partners på den lokala marknaden visar tidigare studier att företaget kan välja en 

etableringsform som för dem innebär en lägre risk och investering. Det är bara företagets grad av ägande 

som påverkas av tillgången på lämpliga partners, inte företagets möjligheter till kontroll över den lokala 

marknadsföringen och dess aktiviteter. Därför anser bland annat Brown et al i deras studie att ju fler 

tillgängliga seriösa aktörer det finns lokalt som är villiga att investera, desto fler utländska företag 

kommer att välja en etableringsform där egna investeringar inte krävs46. 

Sociokulturella avståndet 

En annan viktig extern faktor som tidigare studier tar upp vid en utländsk etablering är betydelsen av det 

sociokulturella avståndet, det vill säga skillnaden som finns mellan marknaden i aktörens marknad i 

hemlandet och den lokala nya marknaden i form av den sociala kulturen generellt och den affärspraxis 

och normer som råder47. 

3.1.5. PESTLE-modellen 
 

PESTLE-modellen är enligt Baines et al den enklaste och mest användbara modellen för en undersökning 

av de externa påverkbara faktorerna vid en etablering. Modellen innehåller sex faktorer som ett företag 

bör ha i åtanke vid en internationell etablering, nämligen Politiska, Ekonomiska, Sociokulturella, Tekniska, 

Legala och Ekologiska, PESTLE48.  

Politiska faktorer handlar om vilka politiska förutsättningar som finns där företaget väljer att etablera sig, 

t ex styrelseskick och statliga skatter. Ekonomiska faktorer drabbar alla företag, det kan handla om 

inflationer och konjunkturer. Sociokulturella faktorer har med kulturskillnader att göra så som språk, 
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religion och etik. Tekniska faktorer kan skilja sig enormt i olika delar av världen. Vissa länder har försprång 

i den tekniska utvecklingen medan andra länder har en långsammare teknisk utveckling. Legala faktorer 

hänvisar till befintliga lagar och regler i landet, där alla länder inte har liknande lagar. I vissa länder kan 

det vara förbjudet att sälja produkter som är lagliga i ett annat land. Ekologiska faktorer är sista punkten i 

PESTLE-modellen och handlar om att producenter bör ta hänsyn till miljön vid försäljning och producering 

av produkter för att skapa en hållbar utveckling49.  

Politiska faktorer 

Politiska faktorer vid en etablering är enligt PESTLE-modellen grundläggande. Det är viktigt för ett företag 

att ta hänsyn bland annat lagar, styrelseskick och statliga kostnader som skatter för att erhålla en stabil 

etablering som är rik på möjligheter50.  

Den juridiska miljön förhåller sig till landets lagar och regler i samband med konsumenter och 

affärsmetoder. Den politiska faktorn relaterar till samspelet mellan näringslivet, samhället och regeringen 

innan lagarna stiftas. Således är politiska faktorer en kritisk fas i omvärldsbevakning för företagen kan 

upptäcka eventuella juridiska och regulatoriska förändringar inom branscherna och kan på så sätt 

påverka, hindra eller ändra lagstiftningen. Baines et al nämner att de flesta kurslitteraturer lär ut att de 

politiska faktorerna i stort sett är okontrollerbara. Men så är inte fallet hela tiden, det finns 

omständigheter när en organisation eller en bransch bildar en sorts sammanslutning, en allians. Det kan 

påverka lagstiftningen till sin fördel, eller åtminstone kan organisationen reagera mer flexibelt till en 

förändring i lagstiftningen än konkurrenterna. Om en organisation kommer överens och bildar en god 

relation med den utländska regeringen kommer det naturligtvis ge konkurrensfördelar. Om en 

organisation håller god relation till regeringen kommer organisationen vinna över sina konkurrenter i det 

långa loppet. På grund av att lagstiftningen är svår att förstå i och med att det är på en utländsk marknad 

och skrivet på ett inhemskt språk, och därför anser företag att man kan nyttja en representant inom 

området för att få hjälp med eventuella kulturella hinder.  En representant: 

- representerar klienter till statliga beslutsfattare 

- ger strategiska råd till klienter om hur man kan marknadsföra sina kampanjer 

- ger administrativt stöd till sina klienter51. 

I flertal afrikanska länder är det svårt att ange specifika aspekter av vad regeringens politik är. Det beror 

bland annat på den höga frekvensen av statliga och politiska förändringar i regionen och brist på insynen 

av den makroekonomiska politiken. Bristen på insyn i den ekonomiska politiken är intressant eftersom det 
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ökar transaktionskostnaderna och på så sätt minskar incitamenten för utländska investeringar52. 

Ekonomiska faktorer 

Baines et al menar att ett företag måste få en inblick i den ekonomiska miljön som råder i landet. Följande 

är enligt PESTLE-modellen påverkbara externa faktorer inom ekonomin53: 

- Prisfaktorn - Ett lands ekonomiska omständigheter har en stor inverkan på bland annat prisfaktorn, där 

exempelvis priset på råmaterial eller arbetskraft påverkar företagets pris på produkten eller tjänsten. 

- Löneinflation – Årliga löneökningar i en viss sektor beror på utbudet på arbetskraften i den sektorn 

- Prisinflation – Hur mycket konsumenter betalar för varan eller tjänsten är beroende av tillgängligheten 

på varan eller tjänsten. Hur snabbt levereras varan/tjänsten till kunden. Om tillgången är sämre är priset 

oftast högre. 

- Bruttonationalprodukten, BNP – Användbar mätning när man vill jämföra länders värde. Beräkning per 

medlem av befolkningen. 

- Intäkter, försäljning och bolagsskatt - Olika nivåer på skatt runt om i världen påverkar hur företag bör 

marknadsföra varor och tjänster. 

- Växelkursen - Det relativa värdet av en valuta i jämförelse med en annan valuta är en viktig beräkning för 

företag som etablerat sig i en annan marknad för att hålla finansiella reserver i andra valutor. 

- Exportkvot kontroll och tullar - Länder tar ibland betalt i form av en skatt för vissa objekt för att antingen 

motverka eller uppmuntra import för att skydda landets egen ekonomi54.  

Ett företag som planerar en internationell etablering bör ha ekonomiska faktorer i åtanke som till exempel 

avgifter och tullar. Ett företag bör även ha en uppfattning om de grundläggande ekonomiska frågorna 

som rör till exempel om landets ekonomi är stabil, vilken valutakurs som används, hur konjunkturen är 

och om det är en växande eller fallande marknad. Vid utlandsetableringar bör företag dessutom känna till 

värdet på landets valuta och hur det förhåller sig med landets levnadsstandard. Företag bör även ha en 

ungefärlig uppfattning av vad kostnaderna skulle bli om företaget väljer att importera dess varor till ett 

annat land. Svårigheterna enligt Baines et al är att jämföra priserna från ett land till ett annat55.  

Sociokulturella faktorer 

Baines et al nämner att konsumenternas livsstil ständigt förändras och konsumenters preferensordningar 

skiftar med tiden. Av den orsaken gäller det för företagen att acklimatisera verksamheten och alltid vara 

relevanta till kunderna genom att anpassa verksamheten till utvecklingen. Ett företag som misslyckas med 
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att upptäcka förändringar i den kulturella miljön och som inte ständigt ändrar sina varor och tjänster till 

den nya kulturen misslyckas oftast på marknaden. När ett företag har för avsikt att anpassa verksamheten 

till den nya kulturella miljön måste företaget ta hänsyn till familjestruktur, livsstil, demografi och 

samhällets förändrade värderingar. När befolkningen i ett land varierar genom ökad invandring så 

påverkar det företagets marknadsföringsverksamhet. Invandringen i Storbritannien av det polska folket 

ledde till att britterna började rikta varor till det polska folket och på så vis ökade försäljningen av vodka56. 

Tekniska faktorer 

Framväxten av ny teknik kan avsevärt påverka högteknologiska företag och även icke-teknologiska 

företag. De tekniska förändringarna påverkar företagets produktivitet och effektivitet i verksamheten. 

Förändringar som energiförbrukning, information, transport, och kommunikation. Nya tekniska metoder 

förändrar företagens metoder att marknadsföra sina produkter och tjänster då företag använder mer 

internetbaserad marknadsföring. Framstegen i tekniken som nanoteknik, bioteknik och artificiell 

intelligens har lett till problem för marknadsförare. Nanotekniken har använts för att utveckla 

benresistenta kläder och självrengöring av fönster. Biotekniska applikationer har lett till genetiskt 

modifierande organismer och bioläkemedel. Framstegen inom artificiell intelligens har gett människor 

stora sociala framsteg, ökad datorprocessorkraft tillåter datorer att lära av tidigare erfarenheter. Som 

marknadsförare inom den tekniska miljön är företagen intresserade av forskning och utveckling av 

trender speciellt hos konkurrenterna. Strategier för detta kan innebära att söka patentregistreringar och 

att upprätthålla ett intresse för tekniska och vetenskapliga framsteg57.  

Legala faktorer 

Den legala faktorn täcker alla aspekter för ett företags affärer. Lagar och regler stiftas i de flesta länder 

som sträcker sig från öppenheten om prissättningen, produktsäkerhet, och god praxis. Legala faktorn 

täcker även missbruk av dominans i marknaden. Marknadsföringsnormer skiljer sig från land till land. I 

vissa länder som i Storbritannien är marknadsföring självreglerande, det vill säga den styrs i stort sätt av 

reklambranschen själv. I vissa andra länder är marknadsföring en statlig lagstiftning. Det skiljer sig även 

mycket från land till land om hur alkohol och tobak får marknadsföras, i Thailand får företag inte 

marknadsföra alkohol förrän klockan 22.00. Statliga hälsovarningstexter gäller för tobaksprodukter och 

dessutom är det förbjudet i de flesta marknadsföringskommunikationsformer att göra tobaksreklam i de 

flesta länder runt om i världen58. 
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Ekologiska faktorer 

På 1990-talet blev företag oroliga över konceptet grön marknadsföring, och på 2000-talet blev företagen 

även bekymrade över konceptet marknadsföringshållbarhet. Konsumenterna blir alltmer oroliga över 

företagens inverkan på den ekologiska miljön. Konsumenter kräver mer organisk mat och de kräver bättre 

miljö för de djuren som finns i produkterna som konsumenterna konsumerar. Konsumenter är 

intresserade av att se till så att produkterna inte kommer ifrån fattiga länder där människor tvingas arbeta 

under svåra förhållanden för att tillverka produkterna, vilket är vanligare i Latin Amerika och Afrika. 

Konsumenter är även angelägna om att företagen inte ska skada miljön eller konsumenterna. Fairtrade 

som kan översätts till rättvis handel. Fairtrade är en produktmärkning på varor främst livsmedelsvaror 

som har i syfte att öka arbetsvillkoren, levnadsvillkoren hos odlare och anställda i utvecklingsländer 

genom rättvis handel. Fairtrade produkter har på senare tid tagit marknadsandelar. De flesta Fairtrade-

märkta varor är ekologiska, vilket man kan jämföra med Sveriges KRAV-märkta produkter. Däremot är 

Fairtrade-märkta produkter och KRAV-märkta produkter oberoende av varandra59.  

Trots dessa goda intentioner med ekologiska produkter är konsumenterna fortfarande förvirrande 

angående om en produkt är ekologisk, produktmärkt, och/eller etisk. Forskaren Orsato föreslog att ett 

företag kan använda sig av dessa fyra strategier för grön marknadsföring60:  

- Ekologisk effektivitet, som syftar till att utveckla lägre kostnader genom företagsprocesser som till 

exempel främjande av resursproduktiviteten, som energi effektivitet och bättre nyttjande av produkter. 

Den här strategin bör användas av företag som vill sänka sina kostnader och ha en miljövänlig påverkan på 

företagets organisatoriska processer. Livsmedelsbutiker i Skandinavien har under en lång period varit bra 

på återvinning61. 

- Utöva ledarskap, genom att anta en differentieringsstrategi med hjälp av organisatoriska processer som 

certifierade system för att visa sina ekologiska meriter och miljökrav hos företaget62.  

- Ekologiskt varumärke, Eco-branding, vilket är en strategi som syftar till att marknadsföra miljövänliga 

produkter där företagen visar sitt miljöansvar genom till exempel slogans som baseras på grön 

marknadsföring. Mean but green var en slogan som Toyota använde sig av för att visa konsumenterna att 

man tar ansvar63.  

- Miljökostnadsledarskap,  att erbjuda produkter och tjänster som ger större miljöfördelar till ett lägre 

                                                                 

59
 Baines et al, 2011, s55-59, Op. Cit  

60
 Ibid 

61
 Ibid 

62
 Ibid 

63
 Ibid 



22 
 

pris. Strategin passar företag som verkar i priskänsliga och ekologiska marknader64.   

3.1.6. Etableringsformer och etableringsstrategier 
 

Under denna rubrik nämns olika etableringsformer och etableringsstrategier som är relevanta för olika 

företag. Vissa företag anpassar verksamheten till olika strategier beroende på företagets avsikter, syften 

och mål medan andra företag anpassar strategierna efter verksamheten. Ett företag som vill anta en 

lågriskstrategi kan använda sig av Agent, Distributör eller Joint Venture som etableringsform för att bland 

annat minimera kostnaderna. Etableringsformer som däremot anses vara högriskstrategier är Egen 

etablering, Förvärv och Dotterbolag, vilka innebär större investeringar. 

Joint Venture 

Denna etableringsform innebär att två företag delar samägande för att inte utsättas för höga risker. Joint 

Venture kan översättas till samriskföretag, där man utför ett samarbete mellan två företag och bildar ett 

projekt tillsammans. Ett företag som har för avsikt att internationalisera sig brukar oftast hitta ett 

inhemskt företag att samäga med. På så sätt får företaget erfarenhet och kunskap av 

internationaliseringen och kan öka sina andelar. Ägarandelen ökar då företaget lär sig om de lokala 

förhållandena. Företagen delar på riskerna samtidigt som företagen delar på de eventuella vinsterna65. 

Egen etablering 

När ett företag har för avsikt att öka engagemanget på utländska marknader kan ett företag göra det med 

hjälp av egen etablering, även kallad green-fieldinvestering. Det innebär att ett företag startar från noll 

och bygger upp verksamheten helt från grunden i form av personal, lokaler och utrustning. Dessutom 

måste ett företag själv få kunskaper om den nya marknaden och skapa relationer till kunder och andra 

samarbetstillgångar som gynnar verksamheten. Vid egen etablering som tillvägagångssätt bygger ett 

företag upp verksamheten steg för steg, eftersom företaget lär sig från de misstag som orsakas och 

företaget utsätts på det sättet inte för stora risker. Dessutom har de ansvariga större kontroll över 

verksamheten och möjligheterna att utvecklas, men det tar lång tid eftersom företaget bygger upp 

verksamheten från grunden66. 

Förvärv 

En annan strategi som ett företag kan ta hänsyn till vid en etablering i utlandet är förvärv av existerande 

företag. Det innebär att ett företag tar över ett annat företag som redan bedriver verksamheten i 
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etableringslandet. Företaget får med sig personal, en fungerande organisation och relationer till andra 

företag som är betydelsefull för att driva verksamheten framåt. Vid förvärv tar ett företag över resurser 

och alla relationer kopplade till omvärlden. Förvärv anses gå fortare än egen etablering, men anses 

samtidigt vara svårare att kontrollera och styra. En snabbare internationalisering kan ett företag räkna 

med vid val av förvärv vid en etablering, men undersökningar tyder på att många förvärv inte håller 

förvärvarens förväntningar. En studie från ett amerikanskt managementkonsultföretag uppvisar att 

endast en tredjedel av alla förvärv lever upp till förväntningen67. 

Distributör eller Återförsäljare 

Ett företag som vid en etablering använder en distributör, har för avsikt att låta den oberoende 

distributören importera företagets produkter till den nya marknaden och sälja dem vidare. Distributören 

kan även kallas för en återförsäljare, dealer eller en importör och företaget för en exportör. En distributör 

brukar fungera som en exklusiv representant för företaget i det utländska landet eller i ett visst 

försäljningsområde och lagerhåller de inköpta produkterna för att sedan sälja dem vidare till 

slutkunderna. Distributören har stor frihet att välja sin egen kundkrets och är dessutom självständig att 

fastställa de egna försäljningsvillkoren. När en distributör förhandlat med exportören om bland annat 

pris, service och distribution fokuserar distributören på att arbeta med det egna inhemska kontaktnätet 

för att uppnå maximal vinst. Den här etableringsformen kräver oftast ett stort startkapital av 

distributören genom en större investering i form av anläggningar för lager, försäljning, underhåll och 

service. Vid utlandsetableringar är det ofta strategiskt effektivt att använda en fungerande inhemsk 

distributör som känner till landet väl. Fördelen är att de ofta redan känner till affärskulturen och 

konventionerna samt dessutom har etablerade affärskontakter på den lokala marknaden68. 

När ett företag vill avsluta samarbetet med distributören omfattas de av lokal lagstiftning. Hollensen 

rekommenderar därför att företag redan vid upprättandet av ett samarbete bör involvera en lokal 

advokat, som ser till att uppsägningsavtalet hanteras lagligt och korrekt. När relationen mellan de två 

parterna är avslutat menar Hollensen att det annars i domstolen kan leda till ett fall där parterna är 

oense. Uppsägningslagar skiljer sig dessutom från land till land69.  

En internationell distributionspartner utvärderas vanligtvis av företaget utifrån två viktiga punkter. Den 

första punkten omfattar distributionspartnerns prestationsförmåga och den andra punkten visar hur 

attraktiv marknaden är där distributören har för avsikt att arbeta på. Prestationsförmågan kan utvärderas 

                                                                 

67
 Ibid 

68
 Hollensen, S., 2011, s341-342, Op. Cit 

69
 Ibid, s348 



24 
 

genom den uppnådda omsättningen och granskning av marknadsandelar. Hur attraktiv marknaden är kan 

granskas genom att utvärdera marknadsstorleken och marknadstillväxen70.  

Agent 

Ett företag som anlitar en agent har enligt Johansson et al som syfte att den ska representera företaget 

och sälja företagets produkter och tjänster, men agenten behöver däremot inte göra egna fysiska 

investeringar. Ett företag som använder en agent minimerar kostnaderna och riskerna då agenten får ta 

konsekvenserna om det går dåligt. Dessutom gynnas företaget i form av geografisk täckning eftersom de 

flesta agenter är etablerade i flera länder. Nackdelarna med agenter kan vara att företag har svårt att 

kontrollera agenten i form av regler, normer, lagar mm. En agent kan anses vara självisk och endast ha i 

åtanke att tjäna pengar utan att ha bildat en god relation med företaget som agenten är anlitad av. 

Företag har ofta problem att hitta en hållbar agent och brukar därför ibland prova sig fram för att hitta 

den önskade agenten. Anledningen till att det kan vara svårt att hitta en fungerande agent är på grund av 

att företagen inte vet om agenten har kunskapen, erfarenheten och kontaktnätet som krävs. Dessutom är 

det inte alltid lätt för företaget att lita på vad agenten lovar71.  

Även Brock et al menar att användningen av agenter kan leda till konflikter mellan företagets ägare och 

dess agent, där företaget har svårigheter att ha tillit till agenten. Agenters privata kunskaper tillåter 

agenter att handla hur de vill i jakt efter egennytta. Detta förekommer speciellt i utländska situationer 

eftersom ett företag inte har samma kontroll på den anlitade agenten vid ett långt fysiskt avstånd72.   

Agenten ser oftast inte de fysiska produkterna och håller inget eget lager utan agentens enda uppgift är 

att sälja företagets produkter till grossister och detaljister på den utländska marknaden via egna lokala 

kontakter. Företaget agerar exportör och sköter själv sedan transporten av produkterna till kunderna. 

Finansieringen, marknadsföringskampanjer och annat som krävs vid försäljning till slutkund arrangeras 

mellan exportören och köparen. Agenter kan antingen vara anlitade av ett enda utländskt företag eller ha 

uppdrag från flera företag som arbetar inom olika branscher eller är konkurrenter.  De exklusiva 

agenterna används gärna vid internationella etableringar eftersom de opererar på geografiska marknader 

som inte är exploaterade och har dessutom underagenter som assisterar dem. Agenter och underagenter 

erhåller båda en förutbestämd provision som betalas av exportören och kan variera kraftigt beroende på 

vilka tjänster som utförs, storleken på marknaden och konkurrensen som råder mellan landets exportörer 

och agenter.73 
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Fördelen med användandet av agenter är att de känner till den lokala marknaden. Eftersom agentens 

ersättning är provisionsbaserad och därför direkt knuten till försäljningen, menar även Hollensen att 

företaget samtidigt riskerar att agenten inte tillbringar tillräckligt med tid för att utveckla en marknad för 

företagets produkter74. 

En situation som på ett sätt kan anses vara en nackdel för agenten och även för tidigare nämnda 

distributören är att om deras försäljning på marknaden utvecklas väl riskerar de att ersättas av ett nytt 

dotterbolag till företaget. Därför menar Hollensen att det kan vara lönsamt med en långsiktig strategi som 

innebär att agenten får möjligheten att bli en del av den nya etableringsformen som företaget har för 

avsikt övergå till75. 

Dotterbolag 

Enligt Johanson et al har ett dotterbolag i grunden två roller om företaget är ett multinationellt företag. 

Dotterbolaget är en del av det multinationella företaget och har därmed en företagsroll. Företagsrollen 

beskriver hur involverat och hur viktigt dotterbolaget är inom företaget. Den andra rollen dotterbolaget 

har är nätverksrollen. Dotterbolaget finns med i ett affärsnätverk som består av nära affärsrelationer med 

ett antal motparter som antingen kan vara inom företaget eller utanför det multinationella företagets 

legala gränser. Dessa relationer är ofta långsiktiga76. 

Varje dotterbolag har nästintill fullständig strategisk självständighet och funktionell kontroll över bolagets 

affärer.  Ett dotterbolag är inte beroende av huvudkontoret eller andra dotterbolag för material och 

resurser som förknippas med verksamheten. Dotterbolagen har vanligtvis stor kompetens och mycket 

kunskap inom ett visst område. Chefer inom dotterbolagen kan se olika kopplingar till olika produkter och 

genom det anpassas verksamheten olika i förhållande till utbudet, efterfrågan och marknaden. Samtidigt 

som enskilda dotterbolag bär på funktionell expertis så innebär det inte att dotterbolagen har hög 

kompetens i alla nödvändiga kategorier. Det kan vara önskvärt för dotterbolag med resursdelning eller 

samråd med varandra och skapa goda relationer och samarbetsmöjligheter77.    

3.1.7. Transaktionskostnadsanalysmodellen 
 

På den perfekta marknaden agerar många aktörer som säljare och köpare och har samma kompletta 

information om produkter, tjänster, regler och lagar som finns tillgängliga på marknaden.  Alla aktörer är 

effektiva, oberoende parter som har en stark vilja att på en helt laglig väg uppnå det personligt största 
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möjliga resultatet.  På den här felfria marknaden vet alla aktörer allt om produkten och dess 

affärsmöjligheter som ges. Den här marknaden finns inte i verkligen och kan inte heller fungera så här78.  

I verkligheten saknas ofta information om varan eller tjänsten och inte heller informationen om 

affärsmöjligheterna finns tillgängliga. Detta leder till att transaktionskostnaderna inte bara blir en kostnad 

för själva produktens produktion och distribution. Transaktionen som uppstår vid en försäljning måste 

även innehålla en kostnad för att ta reda på informationen om produkten eller tjänsten samt ytterligare 

en kostnad för att skapa gällande kontraktsvillkor. Dessutom uppstår en kostnad för att i framtiden 

påverka säljarens och köparens beteende och en kostnad för att försäkra sig mot att något oförutsägbart 

händer. Alla dessa kostnader kallas för transaktionskostnader och de uppstår när ekonomiska utbyten 

sker79. 

Förtroende 

Uppstår alltför höga transaktionskostnader kan det leda till att en affär inte genomförs, fastän priset för 

produkten eller tjänsten är tilltalande. När det råder högt förtroende på en marknad där köpare och 

säljare litar på varandra leder detta till att transaktionskostnaderna sänks. Om båda parterna redan har 

tillgång till all korrekt information som finns om produkten och de dessutom har förtroende för varandra, 

behöver ingen av parterna söka efter mer information eller använda sin tid och resurser till att kontrollera 

om informationen stämmer. Finns förtroendet för motparten behöver ingen av dem försäkra sig och lägga 

pengar på en försäkring. Att under sådana förutsättningar göra affärer är mer ekonomiskt lönsamt än i 

situationer där parterna har ett lågt förtroende för varandra. Monopolstyrda företag, korruption och 

karteller är exempel på faktorer som kan påverka förtroendet mellan köpare och säljare negativt och leda 

till att transaktionskostnaderna stiger 80. 

Konkurrens 

Enligt Hollensen uppstår transaktionskostnader då marknader misslyckas med att verka enligt perfekt 

konkurrens. Det finns alltid en friktion mellan köpare och säljare som resulterar i en transaktionskostnad. 

Friktionen mellan köpare och säljare förklaras genom ett opportunistiskt beteende, som enligt Williamson 

kan förklaras som på ett listigt sätt skapa egennytta. Genom transaktionskostnadsanalysmodellen menar 

Coase att ett företag kommer att fortsätta investera i den egna organisationen tills kostnaden att istället 

anlita en extern part blir mer ekonomiskt lönsamt för företaget81
. 
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Minskade kostnader 

Genom att se på ett företags transaktionskostnader menar tidigare ledande studier att företagets 

etableringsform och dotterbolagets kontroll kan förutses. Att bevaka ett dotterbolags 

transaktionskostnader innebär ett fokus på dess kostnader och ineffektivitet. Detta används sedan av 

moderbolaget för att kunna kontrollera att dotterbolaget efter lever den valda etableringsstrategin och 

möjliggör en förhandling för ett nytt val av strategi82. 

 

Sett ur ett transaktionskostnadsperspektiv utvecklas företags organisationer för att minska deras 

kostnader i samband med att affärer görs. Syftet med internationaliseringen är enligt tidigare studier att 

eliminera företagens kostnader för att utnyttjas och köpslås. Detta åstadkommer företaget genom att 

tillsätta individer inom företagets organisatoriska hierarkiska kontroll och ger på så sätt dessa individer 

möjligheten att både ge och få utmanande åtaganden på ett kostnadseffektivt sätt83. 

 

Roberts och Greenwood har teorin om transaktionskostnaderna som grund och hävdar att företags 

organisationer existerar för att på ett mer effektivt sätt än marknaden i sig göra affärer. Därför menar de 

strävar också företagen hela tiden efter att bli så effektiva som möjligt för att kunna överleva84. 

 

Infrastruktur 

Bristen på tillräcklig stödjande infrastruktur som till exempel telekommunikation, transport, elkraft, 

materialförsörjning och kompetent arbetskraft leder till högre transaktionskostnader för ett företag. 

Således väljer företag att inte investera i Afrika. Dessutom minskar produktiviteten för investeringarna 

som i sin tur leder till sämre infrastruktur. Asiedu och Morrisset ger belägg för att god infrastruktur har en 

positiv effekt på utländska direktinvesteringar till Afrika85. 

 

Kulturellt avstånd 

Roberts och Greenwood har överfört transaktionskostnadsteorin på kontrollen av etableringsformen 

dotterbolag med hänvisning till att det kulturella avståndet till den internationella marknaden medför en 

osäkerhet, vilken är företagets grundläggande utmaning86. 

 

Transaktionskostnadsteorin ger enligt Gatignon och Anderson multinationella företag två olika förväntade 

etableringsstrategier utifrån samma etableringsform. Antingen väljer företaget att minska den egna 
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kontrollen och förlita sig på att dotterbolagets ledning kan bidra med lokal kunskap, vilken företaget själv 

saknar på grund av det långa avståndet till marknaden. Eller så ökar företaget den egna kontrollen genom 

att nu etablera ett dotterbolag, istället för att som tidigare anlita och vara beroende av en 

samarbetspartner eller agent som kan vara svår att förstå och som agerar opportunistiskt, utnyttjar 

företaget87. 

 

Huvudkontorets ledning kan enligt Gong på liknande sätt noggrant vilja övervaka ett kulturellt avlägset 

dotterbolag. Risken är att övervakningen upplevs ineffektiv och informationen blir förvrängd på grund av 

den stora kulturella skillnaden och det stora avståndet till dotterbolagets marknad. De två olika 

förväntade etableringsstrategierna kan förklara varför det blir så inkonsekventa resultat när det gäller 

förhållandet mellan kulturellt avstånd och etableringsform, där valet av att etablera ett helägt utländskt 

dotterbolag i båda fallen görs för att få mer kontroll på den lokala marknaden88. 

3.2. Kulturella skillnader vid en etablering 
 

Under kulturella differenser brottas företag med faktorer som skillnader i affärer, språk, utbildning och 

kulturella differenser. De kulturella skillnaderna leder till osäkerhet i företagets etablering. Hollensen 

beskriver att många företag inte vågar direktinvestera i länder med kulturella differenser i förhållande till 

den inhemska kulturen och väljer istället att använda sig av etableringsformen joint venture, vilket 

innebär att företag delar samägande vid en etablering för att minimera risker, eller genom ren export, 

etableringsformer med ännu lägre risk som agenter eller importörer89.  

Språket 

Språket är enligt Feng et al vanligtvis den första barriären vid en kulturkrock. Kommunikationen kan bli 

besvärlig då parter inte kan kommunicera genom samma språk, men parter kan vid vissa tillfällen 

kommunicera genom kroppsspråket någorlunda väl. I olika delar av världen skiljer sig även kroppsspråken 

åt på samma sätt som språken gör. Asiater kan till exempel ha svårigheter att läsa av afrikanernas 

kroppsspråk och vice versa. Uttrycken och reaktionerna mellan olika kulturer kan vara väldigt 

komplicerade att uppfattas olika bland annat på grund av de olika levnadsförhållandena90. 
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Religionen 

I Afrika är majoriteten av invånarna antingen trogna kristendomen eller islam. Ett företag som kommer 

ifrån en annan typ av religiös kultur bör anpassa företaget till den religiösa förändringen och hålla de 

religiösa differenserna harmoniska vid en afrikansk etablering91.  

3.3. Problem och risker vid en etablering 
 

En verksamhet som går igenom etableringsprocessen på en utländsk marknad kommer med största 

sannolikhet stöta på problem, svårigheter, hinder och risker. Kritiska hinder och risker under 

etableringsprocessen delas enligt Hollensen in i följande tre grupper: Allmänna marknadsrisker, 

affärsrisker och politiska risker92. 

Allmänna marknadsrisker   

Inom den första gruppen, allmänna marknadsrisker inkluderas problem som marknadsavstånd, 

konkurrens från andra företag, och skillnader av produktanvändningen i de utländska marknaderna. 

Dessutom utsätts företag för kulturella skillnader, svårigheter att finna en rätt distributör samt 

svårigheter att transportera varor till de utländska köparna93.  

Affärsrisker 

Affärsrisker som företag kan utsättas för under processen är valutakursförändringar, bedrägerier, 

kontraktsdispyter eller att exportkunderna drabbas av konkurs. Dessutom kan förseningar eller skador i 

exporttransporten ske och svårigheter att erhålla export finansiering94.  

Politiska risker 

Bland de politiska riskerna menar Hollensen att de utländska myndigheternas begränsningar är ett 

problem och bristen på den statliga hjälpen vid att övervinna hindren som uppstår vid export. Dessutom 

finns det risk för höga utländska tullar på de importerade produkterna och förvirrande regler vid import 

av varor95. 

Generella affärsförhållanden 

De generella affärsförhållandena som råder på den lokala marknaden har även genom andra tidigare 

studier visat sig påverka de utländska etableringarna. Förutom de generella affärsförhållandena nämns 
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även infrastrukturens kvalitet och den politiska stabiliteten så som viktiga96. 

Hollensen betonar att företag som har för avsikt att inte utsättas för alltför tuffa hinder och problem bör 

undvika export till högriskmarknader, se till att företaget inte är beroende av ett land och diversifiera 

utländska marknader. För att säkerställa finansieringen bör företaget sätta risken hos köparen och 

strukturera exportaffären på ett sätt där företaget minimerar risken genom att till exempel begära pengar 

i förskott97. 

Osäkerhet 

En av anledningarna till att utländska investerare inte investerar i Afrika trots dess stora 

lönsamhetsmöjligheter är på grund av den höga osäkerheten regionen erhåller som leder till att 

investerare utsätts för höga risker. Osäkerheten i Afrika uppkommer på två olika sätt enligt Dupasguier 

och Osakwe, nämligen genom politisk instabilitet och genom makroekonomisk instabilitet98.  

Politisk och makroekonomisk instabilitet 

Afrika är politiskt instabilt på grund av den höga risken för förekomsten av krig. Krig som förekommer på 

grund av religion och etniska konflikter, samt militära interventioner i politiken. I en studie av Rogoff och 

Reinhart, som avser perioden år 1960 – 2001, visas att sannolikheten för krig i Afrika är hög. De fann att 

krig är mer sannolikt att uppstå i Afrika än i andra regioner. Deras studie visar att känsligheten för 

krigsindex är 26.3% i Afrika, jämfört med Asien och resten av det västra jordklotet där värdena låg på 

19.4% resp 9.9%. Enligt studien visas det en statistisk signifikant negativ korrelation mellan utländska 

direktinvesteringar och konflikter i Afrika. Sachs och Sievers har även hävdat att politisk instabilitet är en 

av de viktigaste bestämningsfaktorerna för utländska direktinvesteringar. Instabilitet i makroekonomiska 

variabler framgår av den höga förekomsten av valutakrascher, högt inflationsvärde och stora 

budgetunderskott, vilka är anledningar till varför Afrika inte drar till sig utländska direktinvesteringar99. 

Flertalet afrikanska länder är beroende av export av ett fåtal råvaror för utländsk valuta. Eftersom 

priserna på dessa varor är mycket instabila så är de mycket sårbara för termer av handelschocker som i 

sin tur medför ett högriskland och därmed minskar utländska investeringar100. 

För en längre tid sedan hade regeringarna i Afrika så kallade agencies för att locka till sig utländska 

investeringar utan att vidta lämpliga åtgärder för att lyfta begränsningarna för utländska investeringar i 

regionen. Det är därför inte konstigt enligt Dupasquier et al att investeringsfrämjande verksamheter i 
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Afrika inte varit lika framgångsrika som förväntat. Investment Promotion Agencies, som skapades av de 

inhemska regeringarna, medförde problem för de ansågs vara väldigt byråkratiska och dyra samt hade 

inte lyckats vända på den sjunkande trenden av låga utländska investeringar. Därigenom utförde Afrikas 

regeringar en ineffektiv marknadsföringsstrategi 101. 

Konkurrens 

Globaliseringen har lett till ökad konkurrens för utländska direktinvesteringar i utvecklingsländerna vilket 

gör det svårare för afrikanska länder att locka till sig nya investerare. I förhållande till andra regioner i 

världen anses Afrika vara ett högriskområde. Ökningen av konkurrensen som beror på globaliseringen har 

redan gjort en dålig situation värre för Afrika, där Afrika misslyckats med att dra nytta av globaliseringen. 

Till exempel misslyckades Afrika med att fördjupa sig i de ekonomiska förändringarna som är nödvändiga 

för att skapa starkare konkurrenskraft och skapa ett gynnsamt klimat för utländska investerare102. 

Handelspolitik och Korruption 

Den låga integrationen av Afrika i världsekonomin och den höga graden av hinder för handel och 

utländska investeringar har visats vara ett hinder för att öka utländska direktinvesteringar till regionen. 

Bhattacharya et al. och Morrisset hävdar att det finns ett positivt samband mellan öppen handel och 

utländska direktinvesteringar till Afrika. Andra faktorer som står för den låga siffran av utländska 

direktinvesteringar är begränsningar av data i Afrika103. 

Svag brottsbekämpning leder till mer korruption och brist på trovärdighet leder till att utländska 

investeringar upphör. Utländska investerare föredrar att investera i länder med mycket goda juridiska och 

rättsliga system. Företag vill känna säkerhet och garanti med tydliga regler och lagar104. 

Världshandelsorganisationen (WTO, World Trade Organisation) arbetar för en friare handel och har de 

flesta länderna i världen som medlemmar. Organisationen styrs av två grundläggande överenskommelser 

som har i syfte att eliminera korruption mellan länder vid handel av varor och tjänster. Därför är en av de 

grundläggande överenskommelserna i organisationen att en importtull vid handel av en vara ska vara 

densamma för alla länder, det vill säga alla länder ska behandlas lika när det gäller importtullar. Den andra 

grundläggande överenskommelsen är att importerade varor och tjänster ska bemötas på samma villkor 
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som de inhemska. För att de minst utvecklade länderna ska få en garanterad försäljning på EU:s 

marknader har det för dem utvecklats speciella avtal för import till EU 105. 

3.4. CSR - Företags sociala ansvar och engagemang 
 

När ett företag stärker sitt sociala ansvar och engagemang, CSR, vid en etablering stärks även företagets 

konkurrenskraft och det sociala engagemanget blir dessutom strategiskt. Den stärkta konkurrenskraften 

med hjälp av CSR-aktiviteter gynnar hela branschen. Företagen behöver säkra och fånga de förbättringar 

de åstadkommer i CSR-sammanhanget så företaget drar nytta av fördelarna. De strategiska sociala 

engagemangen och ansvaren bör vara så utformade att de stärker konkurrenskraften i industrin och dessa 

fördelar bör finnas med i företagens prioriteringar. Denna logik bör utnyttjas i utvecklingsländerna där 

konkurrenskraften är svag. Även om det sociala engagemanget endast förbättrar konkurrenskraften för 

företagen är det även viktigt av strategiska skäl. Socialt engagemang kan förbättra de ingående 

produktionsfaktorerna som till exempel kompetent arbetskraft och fysisk infrastruktur, dessa krävs för att 

kunna konkurrera på marknaden. Socialt ansvar kan användas för att påverka lagar och förordningar för 

sundare konkurrens, bättre investeringsklimat, skydd av immateriella rättigheter så att konkurrensen 

mellan företagen blir gynnsam. Genom att företag deltar i CSR-aktiviteter kan de uppnå både materiella 

och immateriella resurser, så som råmaterial, personal samt good-will106. 

När det kommer till att skapa en hållbar utveckling och användning av jordens resurser är det viktigt att 

människor får tillgång till information och att samtliga parter är delaktiga, öppna och ärliga. På det viset 

kan ländernas olika aktörer vara aktiva och alla delta i beslut som rör hur landets tillgångar ska användas. 

Brist på dessa viktiga aspekter hos folket leder till minskad ansvarsfull delaktighet och det ökar dessutom 

riskerna för korruption, framför allt i utvecklingsländerna107. 

Jordbruk är beroende av de lokala förhållandena och påverkar dessutom gemensamma resurser som 

vatten och luft som inte är prissatt i marknaden. Vanligtvis är det den kortsiktiga lönsamheten som 

bestämmer var och hur en vara ska produceras. Aktörer flyttar verksamheterna till områden där det 

gynnar aktörerna mest i form av lönsamhet samtidigt som miljöproblemen inte är en faktor i 

prissättningen. På så vis handlar producenten och konsumenten utifrån ett perspektiv som inte är ur ett 

samhällsperspektiv. Detta kräver politiskt inflytande i form av lagar, skatter eller ersättning. 

Handelspolitiken bör formuleras på ett vis som främjar bekämpningen av fattigdom. Ett av syftena med 

handelspolitiken är att skapa fungerande marknader och på så sätt bekämpa fattigdomen. Därför är det 

viktigt för underutvecklade länder att de nationerna får hjälpen och möjligheten att bygga upp en 
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fungerande marknad. För att det ska kunna ske på ett hållbart sätt måste länderna skyddas från 

importerade livsmedel och korruption108.  
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4. EMPIRI 
 

I kapitlet om studiens empiri redovisas kontakt med tre olika svenska företag, där intervjuer gjorts för att 

ställa frågor bland annat om hur företagen etablerat sig på den afrikanska marknaden. Respondenterna 

har i förväg via utskickat email fått studiens huvudfrågor för att kunna förbereda sina svar inför intervjun. 

Dessutom har företagsinformation samt ytterligare information om företagens projekt i Afrika inhämtats 

från företagens hemsidor. Nedan redovisas den inhämtade empirin under ett antal gemensamma rubriker 

och uppdelade per företag. Enligt en av respondenterna är den afrikanska kontinenten lika stor som 

Europa, USA, Kina och Indien tillsammans och består idag, år 2013, av 55 olika länder109. 

4.1. Företagspresentation 

 

För att ge läsaren en generell bild av de företag studien omfattar ges nedan en företagspresentation av 

hela koncernen som respondenternas avdelningar och deras etablering i Afrika är en del av. 

4.1.1. Volvokoncernen 

 

AB Volvo är globalt representerade och koncernens olika multinationella företag har totalt 115,000 

anställda i världen, produktion i 19 olika länder och säljer sina produkter i mer än 190 av världens 

marknader. Enligt Volvo Groups hemsida är de en av världens ledande tillverkare inom 

fordonsindustrin110. 

Volvo Construction Equipment (Volvo CE) står för tillverkningen av anläggningsmaskiner som till exempel 

hjullastare, dumprar och väghyvlar. Volvo CEs produktionsanläggning i Eskilstuna tillverkar 

drivlinekomponenter, axlar och transmissioner till dessa anläggningsmaskiner och skickar de färdiga 

delarna till monteringsfabrikerna som finns i olika delar av världen111. Deras regionala delar representerar 

världens olika marknader och stödjer marknaderna med bl a marknadsföring, kunskap och 

försäljningsstöd, där EMEA (Europe Middle East Africa) är en av regionerna112.  

Volvo CE finns genom sina återförsäljare etablerade i följande länder i Afrika: Algeriet, Angola, Benin, 

Burkina Faso, Burundi, Cameron, Demokratiska Republiken Kongo, Egypten, Etiopien, Ghana, 
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http://www.volvoce.com/constructionequipment/africa/fr-ma/dealers-in-Africa/algeria-cogetp/Pages/algeria-cogetp.aspx
http://www.volvoce.com/constructionequipment/africa/pt-ao/dealers-in-Africa/angola-auto-maquinaria/Pages/angola-auto-maquinaria.aspx
http://www.volvoce.com/constructionequipment/africa/fr-ma/dealers-in-Africa/benin-smt/Pages/benin-smt.aspx
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http://www.volvoce.com/constructionequipment/africa/en-za/dealers-in-Africa/ethiopia-equatorial-business-group/Pages/ethiopia-equatorial-business-group.aspx
http://www.volvoce.com/constructionequipment/africa/en-za/dealers-in-Africa/ghana-smt/Pages/ghana-smt.aspx
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Elfenbenskusten, Kenya, Liberia, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Marocko, 

Mocambique, Namibia, Nigeria, Republiken Kongo, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Sydafrika, Sudan, 

Tanzania, Togo, Tunisien, Uganda, Zambia, Zimbabwe113. 

Volvo Group Trucks Operations, Logistic Services, DC verkar i mer än 40 länder i världen. I Eskilstuna 

arbetar de för att få fram reservdelar till eftermarknaden och levererar även material till Volvo CEs 

produktionsanläggningar samt distribuerar de färdiga anläggningsmaskinerna ut i världen till de lokala 

återförsäljarna114. 

Respondenten Jonas Rönnebratt är chef inom regionen EMEA och ansvarar för Afrika på Volvo CEs 

eftermarknad. Han stödjer och arbetar mot den afrikanska marknaden tillsammans med Volvos egna 

säljare, vilka har sitt säte i Eskilstuna. Rönnebratt och säljarna håller kontakt med och åker regelbundet 

ner till återförsäljarna, deras dealer, lokalt i deras respektive afrikanska länder, för att bland annat 

förmedla kunskap om underhåll och information om nyheter inom produktområdet anläggningsmaskiner. 

Volvo CE finns idag representerat i 35 länder på den afrikanska kontinenten115. 

4.1.2. Hifabkoncernen  

 

Hifab är enligt deras hemsida Sveriges ledande projektledningsföretag inom områden som hus & industri, 

transport & infrastruktur, miljö & energi samt processteknik och driver till 80% nationella och 20% 

internationella projekt. Hifab arbetar idag i ett 20-tal länder och har totalt 400 anställda116.  

Hifab är ett vinstdrivande företag och agerar kommersiellt på marknaden i konkurrens med andra 

konsultföretag. Hifabs utlandsdel, Hifab International AB, grundades 1973 efter Vietnamkriget består idag 

av fem internationella regioner. Hifab International AB i Sverige arbetar med oberoende projektledning 

och rådgivning inom branscherna infrastruktur och utbildning globalt över hela världen. För tillfället har 

de totalt 40 projekt igång och inom utbildning handlar det idag mest om yrkesutbildningar. Alla projekt är 

idag biståndsfinansierade förutom ett i Etiopien. Hifab har totalt 10 projektledare anställda i Sverige117. 

Respondenterna är två av Hifabs projektledare. Kåre Sundin är chef över hela kontinenten Afrika medan 

Richard de Wet är chef över regionen Västafrika. Projektledarna är anställda för att bevaka sin del av 
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http://www.volvoce.com/constructionequipment/africa/fr-ma/dealers-in-Africa/ivory-coast-smt/Pages/ivory-coast-smt.aspx
http://www.volvoce.com/constructionequipment/africa/en-za/dealers-in-Africa/kenya-auto-sueco-east-africa/Pages/kenya-auto-sueco-east-africa.aspx
http://www.volvoce.com/constructionequipment/africa/en-za/dealers-in-Africa/liberia-smt/Pages/liberia-smt.aspx
http://www.volvoce.com/constructionequipment/africa/fr-ma/dealers-in-Africa/madagascar-leal-equipments/Pages/madagascar-leal-equipments.aspx
http://www.volvoce.com/constructionequipment/africa/en-za/dealers-in-Africa/malawi-babcock/Pages/malawi-babcock.aspx
http://www.volvoce.com/constructionequipment/africa/fr-ma/dealers-in-Africa/mali-sera/Pages/mali-sera.aspx
http://www.volvoce.com/constructionequipment/africa/fr-ma/dealers-in-Africa/mauritania-sera/Pages/mauritania-sera.aspx
http://www.volvoce.com/constructionequipment/africa/fr-ma/dealers-in-Africa/mauritius-leal-equipments/Pages/mauritius-leal-equipments.aspx
http://www.volvoce.com/constructionequipment/africa/fr-ma/dealers-in-Africa/marocco-volvo-maroc/Pages/marocco-volvo-maroc.aspx
http://www.volvoce.com/constructionequipment/africa/pt-ao/dealers-in-Africa/mozambique-babcock/Pages/mozambique-babcock.aspx
http://www.volvoce.com/constructionequipment/africa/en-za/dealers-in-Africa/namibia-babcock/Pages/namibia-babcock.aspx
http://www.volvoce.com/constructionequipment/africa/en-za/dealers-in-Africa/nigeria-smt/Pages/nigeria-smt.aspx
http://www.volvoce.com/constructionequipment/africa/fr-ma/dealers-in-Africa/republic-of-congo-smt/Pages/republic-of-congo-smt.aspx
http://www.volvoce.com/constructionequipment/africa/fr-ma/dealers-in-Africa/rwanda-smt/Pages/rwanda-smt.aspx
http://www.volvoce.com/constructionequipment/africa/fr-ma/dealers-in-Africa/senegal-sera/Pages/senegal-sera.aspx
http://www.volvoce.com/constructionequipment/africa/en-za/dealers-in-Africa/sierra-leone-yazbeck/Pages/sierra-leone-yazbeck.aspx
http://www.volvoce.com/constructionequipment/africa/en-za/dealers-in-Africa/south-africa-babcock/Pages/south-africa-babcock.aspx
http://www.volvoce.com/constructionequipment/africa/en-za/dealers-in-Africa/sudan-al-barajoub-engineering/Pages/sudan-al-barajoub-engineering.aspx
http://www.volvoce.com/constructionequipment/africa/en-za/dealers-in-Africa/tanzania-auto-sueco/Pages/tanzania-auto-sueco.aspx
http://www.volvoce.com/constructionequipment/africa/fr-ma/dealers-in-Africa/togo-smt/Pages/togo-smt.aspx
http://www.volvoce.com/constructionequipment/africa/fr-ma/dealers-in-Africa/tunisia-nordic-machinery/Pages/tunisia-nordic-machinery.aspx
http://www.volvoce.com/constructionequipment/africa/en-za/dealers-in-Africa/uganda-auto-sueco/Pages/uganda-auto-sueco.aspx
http://www.volvoce.com/constructionequipment/africa/en-za/dealers-in-Africa/zambia-babcock/Pages/zambia-babcock.aspx
http://www.volvoce.com/constructionequipment/africa/en-za/dealers-in-Africa/zimbabwe-babcock/Pages/zimbabwe-babcock.aspx
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världsmarknaden. När lämpliga projekt dyker upp ska de jobba för att vinna projektet och sedan leda det 

tillsammans med ytterligare konsulter som de involverar tillfälligt i projektet118. 

4.1.3. Scaniakoncernen 

 

Scania finns etablerade i ett 100-tal länder och har totalt 38 600 anställda över hela världen. På de egna 

dotterföretagen världen över arbetar 15 000 personer med försäljning och service, 12 300 personer 

arbetar på produktionsenheter i 7 länder och i leveranscentra på 6 tillväxtmarknader. Övriga 8 200 

arbetar med forskning, utveckling och administration på huvudkontoret i Södertälje. Scania tillverkar och 

levererar tunga lastbilar, bussar, motorer och tjänster till kunder över hela världen119.  

Under Scanias historia har följande etableringar gjorts i Afrika: 1950-talet Angola och Etiopien, 1960-talet 

Mocambique och Zambia, 1970-talet Sydafrika, Tanzania och Namibia, 1980-talet Zimbabwe, Botswana, 

Kenya, Uganda och Malawi120. Idag finns Scania representerade i totalt 14 länder i Afrika: Algeriet, 

Egypten, Marocko och Tunisien i Norra Afrika, Angola, Botswana, Namibia, Sydafrika, Tanzania i Södra 

Afrika, Eritrea, Etiopien, Kenya och Uganda i Östra Afrika samt Ghana i Västra Afrika121. 

Respondenten Fredrik Morsing är projektledare i Södertälje för Scanias nya och strategiska 

projektmarknader. Morsing har tidigare bott och arbetat i Kamerun åt ett franskmarockanskt företag som 

bl a representerade Mercedes och under åren 1998-2001 arbetade han för Scania på plats i Tanzania. 

Under upproren 2011 i Nordafrikas länder Egypten, Libyen och Algeriet arbetade han på distans mot 

Algeriet. Idag arbetar Morsing med Scanias nya lansering i Västafrika där en etablering i Ghana är första 

steget för att ta sig in på den västafrikanska marknaden122. 

4.2. Marknadsföringsstrategi vid etablering i Afrika 

 

De intervjuade företagen använder sig av olika marknadsstrategier vid en etablering i Afrika, vilka nedan 

redovisas för utifrån vad respondenterna svarat. 
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4.2.1. Volvo Construction Equipment 

 

Volvo CE:s säljare Hans Fisher startade redan på 1970-talet att resa på Afrika. Efter att bojkotterna mot 

Sydafrika stoppades kunde sedan etableringar i Afrika komma igång. Volvo CE har som strategi att vara 

globala, d v s företaget har som mål att finnas över hela världen. Det till skillnad från andra företag i 

branschen som är mer selektiva i val av marknad. Volvo CE:s marknadsstrategi är att göra det de själva är 

bäst på och överlåta annat till andra företag. De utvecklar och producerar därför sina 

anläggningsmaskiner själva och tar hjälp av andra att distribuera dem till slutkunderna. Därför har Volvo 

CE valt att som etableringsstrategi i Afrika använda sig av återförsäljare eller så kallade dealer som 

distributörer.  En dealer har gjort investeringar i Volvo CE och betraktas mer som en partner, till skillnad 

från en agent med enbart ett försäljningsuppdrag. Under 1981 etablerades Volvo CE:s första dealer i 

Afrika. Idag har Volvo CE ett samarbete med dealer i 35 olika länder på den afrikanska kontinenten123. 

På frågan hur Volvo CE agerar när de ska etablera sig på en ny växande marknad, som ett enskilt land i 

Afrika, finns för företaget flera olika alternativ att välja mellan. Volvo CE väljer att etablera en distribution 

av sina anläggningsmaskiner i ett land när: 

- det finns större Volvokunder som startar verksamhet och vill ha support för sina Volvomaskiner. 

- den totala marknaden för Volvo CE blir så pass stor att företaget har för avsikt att etablera sig. 

- det finns någon som vill starta upp Volvodistribution124. 

I och med att Volvo CE normalt inte investerar själva i distribution, är det sista det vanligaste alternativet. 

Volvo CE har dessutom stora investeringskrav, vilket gör att alla som skulle vilja starta Volvodistribution 

inte har den ekonomiska möjligheten att göra det. För att Volvo CE ska vara intresserade behöver 

företaget i fråga ha möjlighet att investera minimum 10 MSEK, det första året. På vissa marknader kan det 

därför ibland vara svårt att hitta en lämplig etablerad partner. Det krävs legalt arbete innan företag kan 

etablera sig på den afrikanska marknaden och politikerna i många länder kräver dessutom på olika sätt sin 

del av företagets vinster innan en etablering kan ske125. 

När Volvo CE byter ut en dealer, eller när de vill etablera sig på en ny marknad, gör de vanligtvis en 

undersökning av marknaden för att identifiera och utvärdera eventuella nya partners. Därefter får var och 

en av de aktuella företagen bygga ett business case för vad de förväntas sälja och investera samt 

organisera en Volvo CE affär. Detta bussiness case har en avgörande betydelse i den slutgiltiga 

bedömningen. Ofta gör företagen likartade bussiness case där de beskriver extrema affärsmöjligheter och 
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i ett urval av lokala distributörer fattas sedan beslutet primärt utifrån följande: 

- Ryktet företaget har på marknaden 

- Volvo CE:s utvärdering av förmågan att leverera god service och support 

- Ambitionsnivån som företaget har 

- Omvärldsanalys, det vill säga vad företaget vet om antal och typ av maskiner som säljs på marknaden 

samt vilka konkurrenterna och kunderna är 

- Andra relationer till Volvo Group som redan finns etablerade126 

Det som även påverkar är om en dealer tidigare i andra länder har visat Volvo CE att de är professionella 

och visar resultat och om de dessutom har ett aktivt arbete inom socialt engagemang. Merparten av de 

dealer som anlitas är redan etablerade företag, som har alla papper klara och fungerar på den lokala 

marknaden. I vissa fall kan företaget arbeta i en annan bransch, men ha nödvändig kringutrustning som t 

ex system för att betala fakturor och löner och bara sakna ytterligare en lokal och några anställda för att 

även kunna vara en dealer åt Volvo CE127. 

4.2.2. Hifab International AB 

 

Hifab International AB (Hifab) startade sin verksamhet med projektledning av biståndsfinansierade 

utvecklingsprojekt via svenska myndigheten Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete eller 

Swedish International Development Cooperation Agency. Till en början var Sida den enda kunden och de 

hade många projekt där Hifab vann upphandlingen. I slutet av 80-talet började Hifab sin 

internationalisering och tog även kontakt med andra internationella finanseringsinstitut, så kallade IFI, 

som till exempel World bank och Europaid för att lägga anbud på deras projekt128. 

Hifab letar inte efter egen finansiering på nya marknader, utan åtar sig endast projekt som redan är 

finansierade av någon myndighet och är publika, det vill säga utlagda för offentlig upphandling. 

Myndigheten är Hifabs kund och som i sin tur har ordnat en finansiering via regering, bank eller annat 

finansieringsinstitut. Hifab investerar inte utan säljer endast sina konsulttjänster i olika projekt129.  

Hifab har som etableringsstrategi att först vinna projekt som skapar intäkter och sedan eventuellt 

investera i en lokal etablering. Den etableringsform som Hifab använder sig av mest är att etablera ett 

representationskontor i landet där projekt drivs. De öppnar alltså kontor först när projekt vinns för att 

kunna täcka kostnaderna. Finns bara ett projekt i landet öppnas ett tillfälligt projektkontor under tiden 
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projektet är igång, men för att öppna ett permanent kontor krävs att fler 3-5-årsprojekt vinns där 

samtidigt. När Hifab ska etablera sig på en kontinent som Afrika är de mindre riskbenägna och därför 

försiktiga och har som strategi att växa långsamt men med lönsamhet130. 

4.2.3. Scania 

 

Trenden i Scanias strategi är att i Afrika etablera sig med egna dotterbolag. Alternativet att hitta en 

återförsäljare som partner och etablera sig genom den har hittills varit vanligt förekommande. Fördelen 

med en lokal återförsäljare är att de bättre kan kulturen, men det har för Scania varit svårt att hitta rätt 

återförsäljare. Återförsäljare som agerat skilt från Scanias krav har varit ett problem och ytterligare en 

anledning för Scania att byta etableringsstrategi131.  

Att vara en återförsäljare för Scania kräver stort kapital och kunskap. Marginalerna är små, ca 10 % per 

lastbil, och det krävs ca 40 MSEK för att investera i en verkstad och dessutom kunnig personal. Det kan 

med stora investeringar bli en bra affärsverksamhet, men det innebär även stora risker. Kunderna idag 

har allt högre krav på service, vilket blir allt dyrare för återförsäljaren132.  

Marknaden på den afrikanska kontinenten innebär snabba förändringar och Scanias återförsäljare är idag 

inne i ett generationsskifte där den äldre generationen vill sluta och den yngre inte är beredd att ta över. 

Scania väljer därför många gånger att köpa upp återförsäljaren istället och bilda ett dotterbolag på den 

lokala marknaden i Afrika. Det är också en av anledningarna till att Scania mer inriktar sig på att etablera 

egna dotterbolag. Eftersom företagen måste sälja minst 150-200 tunga fordon för att ha en bra 

omsättning köper Scania även ibland upp mindre företag som konkurrerar i det lokala afrikanska 

landet133. 

De egna dotterbolagen har i starten erfaren utländsk och svensk personal. När företaget lärt sig den lokala 

affärskulturen och är etablerat anställs även lokal personal. Det skulle bli för dyrt att bara ha svensk eller 

utländsk personal, därför utbildas och anställs mer lokal personal efter hand. När Scania har etablerat ett 

dotterbolag i det lokala landet får de mer kontroll över verksamheten134. 
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När det finns behov av lastbilar på landsbygden i ett pågående projekt, t ex inom gruvindustrin, väljer 

Scania att göra en så kallad spotförsäljning, vilket innebär att Scania använder en strategi där företaget 

etablerar en projektverkstad som är monterad i en flyttbar container135. 

Scania har som företag misslyckats att etablera sig på några ställen, däribland i Västafrika, men räknar 

med att göra en ny etablering där nu med en annan strategi136. 

4.3. Etablerade marknader i Afrika 

 

Några av företagens etablerade afrikanska marknader beskrivs nedan utifrån vad som framkommit genom 

intervjuerna och även vad studiens författare inhämtat från relevanta hemsidor. 

4.3.1. Volvo Construction Equipment 

 

Sierra Leone och Liberia är enligt nyhetsartikeln på SVT en stor växande marknad trots relativt nyligen 

avslutade krig137. Det är 10 år sedan kriget i Liberia slutade, men enligt Rönnebratt är det två extremt 

fattiga länder som samtidigt har stora inhemska mineraltillgångar. För att utvinna dessa mineral-tillgångar 

måste det byggas vägar, järnvägar och hamnar. När dessa investeringar görs kommer det att skapa många 

jobb som förhoppningsvis kommer lokalbefolkningen till del. Till viss del hjälper det även till, enligt 

Rönnebratt, att motverka den sociala misären i huvudstäderna i och med att folk kan flytta hem till sina 

hemtrakter igen, eftersom det skapas arbetstillfällen där. Trots detta är den totala affären i dessa länder 

väldigt liten för Volvo CE, men om företaget använder en passande strategi i sådana länder kan det 

resultera i stora marknadsandelar. Volvo CE har idag etablerade dealer både i Liberia och i Sierra Leone138.   

De länder i Afrika där Volvo CE idag har stor försäljningsvolym är Sydafrika och Algeriet. Motsvarande hela 

Sveriges behov av anläggningsmaskiner finns i Sydafrika och hälften av Sveriges behov finns i Algeriet 

idag139. 

Volvo CEs dealer Babcock i Sydafrika har under många år levererat anläggningsmaskiner till KwaZulu-Natal 

Department of Transport, DOT, för underhåll av vägarna på landsbygden. Närvaron av dealern bidrog i 

april 2013 till att Volvo CE fick den största ordern hittills på anläggningsmaskiner i Sydafrika. Babcock 
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kunde på rekordtiden inom 10 veckor genomföra leveransen av 20 väghyvlar och 11 baklastare på ett 

professionellt och problemfritt sätt140.  

4.3.2. Hifab International AB 

 

I Kenya hade Hifab nyligen ett projekt som skulle pågå ca 3,5 år och de fick ett attraktivt erbjudande om 

att kunna öppna ett lokalt kontor när en svensk anställd projektledare erbjöd sig att bosätta sig där för att 

vara nära marknaden i Östafrika. Östafrika har en lång historia av många biståndsprojekt. Hifab trodde på 

marknaden i Kenya och ville prova. De hade kontoret där under 2,5 år, men eftersom de inte vann 

tillräckligt med projekt i Kenya var de tvingade att lägga ner kontoret så sent som i juni 2013, när det 

pågående projektet slutade efter ca 3,5 år. Är företaget inte nära kunden, för Hifabs del nära 

myndigheten, och saknar ett lokalt nätverk är det svårt att vinna projekt. Ibland går det däremot inte 

heller fastän företaget finns representerat lokalt141. 

I Tanzania har Hifab via Sida arbetat under 20 år, men för tillfället har de inga projekt där. Däremot är 

Bangladesh i Asien det enskilt viktigaste landet i världen för Hifab idag med 9 pågående projekt. Därför 

har Hifab även kunnat etablera sitt kontor i Dhaka, huvudstaden i Bangladesh. I Dhaka har Hifab 15 

anställda ur lokalbefolkningen, som även gör andra arbeten än lokala projektuppdrag. De hjälper till 

exempel det svenska kontoret med en del administrativt arbete och vissa anlitas i andra projekt i världen, 

bland annat i det afrikanska landet Liberia142.  

I Liberia har Hifab sedan 2009 ett projektkontor där 5 personer finns anställda på heltid via ett Sida-

projekt som slutar i dec 2014 med möjlighet till en förlängning. Dessa anställda består av en projektledare 

och fyra övriga konsulter, där alla kommer från Hifabs kontor i Bangladesh och tidigare har jobbat i andra 

liknande projekt för Hifab under årens lopp. Sida efterfrågade just internationella konsulter till projektet 

för att undvika att lokala anställda är korrumperade. Detta Sida-projekt är ett så kallat jordbruksprojekt 

som syftar till att hjälpa lokala företag att bygga en matarväg på totalt 600 km från huvudstaden 

Monrovia och norrut i landet. Projektet kommer att bidra till att bönderna i norra regionens byar har 

möjlighet att frakta sina varor ner till Monrovia och sälja dem där. Hifabs andel av totala kostnaden i detta 

projekt är liten, ca 5%143. Under 2012 har Hifab i Liberia även deltagit i Sida-projektet, Youth, 

Employment, Skills (YES), där 230 bybor utbildats i underhållsarbete av vägen144. 
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4.3.3. Scania 

 

Scania finns idag etablerade i Nordafrika, främst i Marocko och Algeriet, men även i Egypten och Libyen. 

Det var en mycket orolig tid i dessa marknader när alla uppror pågick 2011 i många av länderna i 

Nordafrika. I södra Afrika finns Scania även bra representerade i Sydafrika, sedan sanktionerna släpptes i 

början av 1990-talet. I Östafrika är det länderna Kenya och Tanzania som dominerar etableringen. I 

Västafrika har Scania helt nyligen börjat etablera sig145. 

I Tanzania fick Scania en stor order på tunga lastbilar och även på bussar, men marknaden gick samtidigt 

ner mellan 1998-2001 och Scania fick senare lägga ner monteringsfabriken där. De är fortfarande väl 

etablerade i Tanzania146. 

Nigeria är det största landet i Västafrika som har stort behov av lastbilar och bussar, men är också enligt 

Morsing ett av de mest korrupta länderna vilket gör etableringar där svåra ekonomiskt147. 

I Algeriet har Scania ett stort franskt företag med flera tusen anställda som partner, vilken även är 

representant för andra fordon inom Citroen och stormarknader inom Carrefour148. 

Till Liberia levererade Scania år 2010 en stor order lastbilar för en biobränslesatsning där det skulle 

utvinnas biogas av gummiträ, vilka tidigare hade bränts som avfall och kostat pengar för plantageägarna. 

Svenska Vattenfall och Swedfund är delägare i det liberianska företaget Buchanan Renewables Fuels, som 

drev projektet. De ville köpa upp gummiträden av plantageägarna och omvandla dem till energiflis istället 

och på så sätt hjälpa till att få igång latexindustrin igen. Buchanan Renewable Fuels hade planer på att i 

framtiden kunna producera 2 miljoner ton biomassa per år. Anledningen att just Scania fick ordern 

berodde till stor del på att de kunde leverera en helhetslösning där både lastbilar för tuffa 

vägförhållanden samt service och utbildning ingick. Scania etablerade därför en containerverkstad på 

landsbygden där projektet höll till med två personer anställda från Scania förutom flera lokala mekaniker 

och chaufförer som Scania själv utbildade. Utvinningen av de uttjänta gummiträden blev för dyr och man 

tvingades därför lägga ner projektet 149 150. 

I Angola fick Scania år 2009 sin hittills största bussaffär där de fick sälja 250 linjebussar till GTD Goods 

inom Espirito Santo-koncernen, ett portugisiskt företag som varit etablerade i Angola sedan 1993. Scania 
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har skapat ett stort förtroende på marknaden som långsiktig partner och leverantör av bussar som är 

anpassade till Angolas tuffa förhållanden. Att Scania även levererar en komplett transportlösning ledde till 

denna stororder. Som i många afrikanska länder håller även Angola på att bygga upp landet och en viktig 

del är utvecklingen av infrastrukturen. Scaniabussarna kommer att effektivisera och stärka de reguljära 

kommunikationerna inom landet och trafikera vägarna mellan de större städerna i landet. Scania ser 

genom den här affären att det för dem finns en stor marknadspotential i Angola151. 

Efter nystarten 1995 för Scania i Sydafrika öppnade deras helägda dotterbolag Scania South Africa Pty Ltd 

2003 ett regionhuvudkontor i Aeroton, strax väster om Johannesburg. Det blir centrum för handeln även 

på marknaderna Namibia, Botswana, Zimbabwe, Zambia, Malawi samt Mocambique. Scania etablerar 

även en gemensam monteringsfabrik för lastbilar och bussar i Johannesburg som ska tillhandahålla 

montering för hela södra Afrika. Det innebär att Scania stänger sin bussmonteringsfabrik i Pietersburg i 

norra Sydafrika, tidigare lastbilsfabriken i Elandsfontein görs om till en anläggning för försäljning och 

service samt det gamla huvudkontoret i Johannesburg får helt inrikta sig på den växande lokala 

försäljningen i Sydafrika.152 

Staden Johannesburg i Sydafrika köpte inför fotbolls-VM 2010 143 Scaniabussar till deras nya effektiva 

transportsystem. Eftersom staden behöver förbättra miljön har de utvecklat ett koncept där bussar med 

hög passargerarkapacitet åker på en egen linje på den befintliga gatan, vilket gör att transporterna blir 

snabbare, miljöanpassade och ökar framkomligheten. Dotterbolaget Scania South Africa säger att 

stadsbussmarknaden är starkt växande och många storstäder i Sydafrika kommer inom fyra år att byta ut 

sina bussar. Bara i Johannesburg räknar de med 1000 nya bussar. Scania har en stor fördel i Sydafrika 

eftersom de lokalt kan erbjuda bussar med hög miljöprestanda tillsammans med en komplett lösning av 

service, underhållsavtal samt utbildning av förare och tekniker153.  

4.4. Framtida möjligheter i Afrika 

 

Nedan presenteras vilka afrikanska marknader som idag är intressanta för studiens företag att i framtiden 

etablera sig i. 
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4.4.1. Volvo Construction Equipment 

 

Det landet i Afrika som är speciellt intressant för Volvo CE just nu är Algeriet. Det är Afrikas andra största 

marknad, men Volvo CE har väldigt få marknadsandelar där. Därför säger Rönnebratt att de i framtiden 

behöver ändra distributionsstruktur där. De har ännu inte tagit ett nytt strategiskt beslut för detta154.  

Om Volvo CE skulle ändrade sin nuvarande strategi från att bara ha ett återförsäljarnätverk i form av 

dealer i Afrika till att även öppna ett lager eller bygga en fabrik lokalt i t ex Algeriet, skulle det troligtvis, 

enligt Rönnebratt, bara i dagsläget kunna gå att genomföra på en marknad inom ett land. Detta skulle 

däremot innebära stora logistiska problem och det skulle idag inte ens löna sig för Volvo CE med en sådan 

etablering. På grund av regler som finns i de afrikanska länderna är det dessutom stora problem att få ut 

avkastningen på investeringen ur landet. Det är idag svårt enligt Rönnebratt att exportera till Algeriet, 

men tullfritt från EU. Det är också svårare att exportera varor från Algeriet till grannlandet Tunisien än att 

exportera varorna från Europa direkt till ett land i Afrika. Transportera varor direkt från till exempel 

Sydafrika till Kenya är idag inte ekonomiskt lönsamt, medan en transport från Europa till Kenya innebär en 

lägre kostnad. Detta sammantaget förklarar att det för Volvo CE idag inte varken är ekonomiskt eller 

strategiskt försvarbart att investera i en egen etablering i form av ett lager eller en fabrik i Afrika155. 

4.4.2. Hifab International AB 

 

De framtida etableringarna i Afrika ser bra ut för Hifab och det kommer hela tiden in nya projekt. Det land 

i Afrika som är mest intressant för Hifab just nu är av flera orsaker Liberia. Dels eftersom de som företag 

har personal på plats där lokalt i ett bra projekt samt att det är mycket biståndspengar på gång dit. Hifab 

är idag ett av tre företag som redan finns etablerade på myndigheten Ministeriet i Liberia som upphandlar 

projekt, vilket ger Hifab en stor fördel156.  

Problemet med infrastrukturen i Liberia ger Hifab även många tillfällen till nya projekt där. I pågående 

vägprojekt är kalenderåret uppdelat i två perioder där projektet under regnperioden planerar bygget och 

under torrperioden bygger själva vägen. Deras uppdrag som konsulter är att se till att vägen blir 

framkomlig och att den sedan underhålls av lokalbefolkningen på ett bra sätt. Det största hotet för en väg 

utan asfalt i ett tropiskt land som Liberia är regnet. Idag är det regnet som skadar vägarna mest, eftersom 

det idag inte är någon stor trafik på vägen än som sliter på den. Enligt Hifab kostar det lika mycket att 
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bygga vägen som att sedan underhålla den i 30 år med hjälp av lokalbefolkningen som bor längs vägen. 

Hifab ger några lokala bybor i uppdrag att på sin egen 5 km långa sträcka av den nya vägen se till att det 

går att komma fram, visar hur de ska göra det och lånar ut verktyg till dem. För uppdraget får en ansvarig 

av dem 5 USD per dag och övriga 3 USD, vilket gör att de som bor i området på ett relativt enkelt sätt kan 

få en liten inkomst till familjen157. 

4.4.3. Scania 

 

I Västafrika gjorde Scania i början på 2013 en etablering av ett Scaniaägt dotterbolag lokalt i Ghana och 

planerar dessutom för en lansering i hela Västafrika från Senegal, Mali och Kamerun till Guinea, totalt i 20 

länder av vilka många är fransktalande158. 

Scanias första etablering i Ghana lyckades inte bra. I förhandlingarna med den lokala partnern visade det 

sig till slut att det företaget trots allt inte hade tillräckliga möjligheter att satsa ekonomiskt. Ghana är 

enligt Scania det minst korrupta landet i Västafrika och har för Scania även den största marknaden i den 

delen av Afrika. Ghana har dessutom engelska som huvudspråk, vilket ytterligare är en fördel för Scanias 

framtida etableringssatsning där. I Ghanas huvudstad Accra finns ett stort behov av både bussar för 

stadstrafiken och lastbilar för transporter till och från hamnen. Det gör att Scania planerar för en 

permanent verkstad i Accra och ett nätverk av satelitverkstäder i landsbygden. Etableringen av 

satelitverkstäderna kommer att ske successivt i långsam takt159. 

I Liberia var tidigare latexindustrin en av landets största exportindustrier och gav landet många 

arbetstillfällen. Gummiplantagerna är i stort behov av återuppbyggnad efter de många åren av konflikt i 

landet och de flesta ligger fortfarande i träda. Genom Scanias tidigare leveranser av lastbilar och 

etablering av servicenät till den industrin har de lagt en grund för framtida möjligheter att ytterligare 

vinna försäljning på den marknaden. Det handlar till stor del om att i första hand delta med leveranser till 

biståndsprojekt för att hjälpa till att bygga upp landet igen efter många år av inbördeskrig. Scania ser att 

det genom utvecklingen i Liberia finns ytterligare möjligheter till ökad försäljning även på de övriga 

västafrikanska marknaderna160. 
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4.5. Kulturpåverkan vid etablering i Afrika 

 

Svenska företag som etablerar sig internationellt påverkas mer eller mindre av den lokala kulturen, 

speciellt om den som i Afrika skiljer sig mycket från den svenska kulturen. De intervjuade företagen har 

nedan gett några exempel på vilket sätt de har stött på en kulturpåverkan.  

4.5.1. Volvo Construction Equipment 

 

Eftersom den afrikanska kontinenten är stor och länderna där är olika skiljer sig även affärskulturen, 

sättet att göra affärer på. I länderna i Nordafrika lever mest araber eller invandrade araber medan i Sub-

Sahara, övriga Afrika, lever mest afrikaner161.  

I Nordafrika har Volvo CE bara lokala inhemska dealer som endast verkar i ett land. Nackdelen för Volvo 

CE att ha en lokal dealer i endast ett land är att det är sårbart för verksamheten. Vid t ex konflikter och 

krig när en dealer tvingas lämna sin verksamhet i det landet har dealern inget alternativt land att fortsätta 

sin verksamhet i under tiden och de anställda tvingas lämna företaget helt. Då försvinner en 

samarbetspartner helt och det blir ingen kontinuitet i distributionen för Volvo CE och de måste efter 

konflikten börja om från början att leta efter en ny partner där162. 

I Nordafrika är många människor utbildade och även entreprenörer. Affärer där görs bäst araber och 

invandrade araber emellan och det är viktigt för dem att de litar på varandra, även socialt, så det görs ofta 

familjeaffärer. Därför är det nästan omöjligt för ett utländskt europeiskt företag att göra affärer där utan 

en lokal partner som har deras förtroende. I den arabiska kulturen är det sättet affären görs på som är 

viktigast163.  

I Sub-Sahara handlar det oftast om en större utomafrikansk dealer som finns etablerad i fler afrikanska 

länder samtidigt. En utländsk dealer från t ex Europa har även utländsk personal anställd, antingen på 3-

årskontrakt från hemlandet eller som kringresande mekaniker mellan olika länder. Volvo CE skulle helst se 

att en dealer behåller sin personal under en längre tid, vilket skulle skapa större stabilitet och kontinuitet 

för samarbetet. Sådant krav ställs idag inte på en dealer. Anställer en dealer lokal afrikansk personal skulle 

detta kunna uppnås, men då är problemet den bristande branschkompetensen hos lokalbefolkningen. 
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Volvo CE:s slutkunder är i Sub-Sahara däremot lokala och de i sin tur skapar nya lokala arbetstillfällen, om 

rätt kompetens finns tillgänglig164.  

I Sub-Sahara är få människor idag utbildade och affärer i den afrikanska affärskulturen görs vanligtvis av 

utländska företag direkt med afrikanerna utan större problem. I den afrikanska kulturen är det vad du 

verkligen gör i en affär som är viktigast165. 

4.5.2. Hifab International AB 

 

Affärskulturen i de afrikanska länderna innebär enligt Hifab mycket hårda förhandlingar där ofta 

korruption är inblandad. Eftersom det är många aktörer på marknaden som konkurrerar om alla offentliga 

upphandlingar är det en tuff marknad att agera på. Sverige och de svenska företagen har genom Sida fått 

ett gott rykte, men företagen konkurrerar ofta med engelsmän och övriga europeiska länder som länge 

varit etablerade i Afrika. Sedan Spanien har fått stora ekonomiska problem och hög arbetslöshet dumpar 

de spanska företagen enligt Hifab sina priser i upphandlingarna av projekten. Angola är ett land med 

mycket stor tillväxt och där Portugal under många år har verkat så att portugisiska nu till och med är 

utbrett där. Nu när Portugal har en egen ekonomisk kris åker många portugiser till Angola för att få 

jobb166. 

Enligt Hifab är många företag naiva när de öppnar eget kontor i afrikanska länder och tror att det ska vara 

enkelt att göra en bra affär på den växande marknaden. Hifab tror att det är bättre att skaffa en bra lokal 

partner att arbeta tillsammans med om företaget vill lyckas bra167. 

4.5.3. Scania 

 

Affärskulturen skiljer sig mellan Nordafrika och övriga länder i Afrika och Scania får därför anpassa sig till 

olika förhandlingstekniker. I Nordafrika råder mer medelhavskultur och genom årtusen av handel där är 

förhandlingarna ofta hårdare och priser och villkor ska prutas och pressas ner. I övriga länder är 

förhandlingarna mer baserade på känslor och större tillit. Det gör att det trots prutning är lättare att 

komma överens. I övriga länder har de däremot generellt dålig betalningsförmåga. Affärskulturen i Afrika 

                                                                 

164
 Ibid 

165
 Ibid 

166
 Sundin, K. och de Wet, R., Projektledare, Chef Afrika resp Västafrika, 2013-11-22, muntlig källa. 

167
 Ibid 



48 
 

är mycket välkomnande och ibland till och med överformell på ytan. Svenskar litar ibland för mycket på 

den andra parten168.  

För Scania gäller inga anpassningar när det gäller deras verkstäder. Verkstäderna ska se lika ut över hela 

världen, enligt deras DOS standard (Dealer operating standard). De gör inga anpassningar för att det som 

kunden förväntar sig av Scania ska den också få169. 

För Scania handlar kulturpåverkan mest om vilken inställning de själva har som företag. Är Scanias egna 

förväntningar positiva möts de oftast också av detsamma vid en etablering. Förväntar de sig en 

kulturskillnad är det enklare att hitta en väg att anpassa sig på. Scania har klara regler att följa och sköter 

sitt företag enligt sin egen policy av grundtrygghet för anställda och ansvarstagande förhållningssätt även 

vid en etablering i Afrika. Deras miljöpolicy är viktig för dem och de försöker få sina återförsäljare att 

agera efter den och t ex inte dumpa ut motorolja direkt på marken som vissa andra verkstäder gör170. 

4.6. Problem och risker vid etablering i Afrika 

 

Vid en internationell etablering kan företag stöta på externa hinder som de antingen måste anpassa sig till 

eller välja andra sätt att hantera. De intervjuade företagen beskriver hur några problem och risker de 

möter påverkar dem. 

4.6.1. Volvo Construction Equipment 

 

En av anledningarna till att Volvo CE vill ha lokala distributörer, så kallade dealer, är just för att de lokala 

företagen till störst del har koll på vilka problem och risker som finns på den lokala marknaden. Det är 

mycket lagar och regleringar i alla länder i världen, ingenting som är unikt för Afrika. Jonas Rönnebratt 

säger att regleringar i afrikanska länder generellt i själva verket är färre, det som däremot är mer 

komplicerat är vanligen importregelverket. Men utmaningen ligger troligen mer i att regler och lagar just 

är lokala. Även om de är färre till antalet jämfört med inom t.ex. EU så är det jobbigare att anpassa sig 

efter dem171. 

Volvo CE försöker ha så lite myndighetskontakt som möjligt och deras dealer jobbar efter devisen att följa 

de regelverk som finns, men att hålla sig borta från att interagera med myndigheter. Att vara nära vän 
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med de styrande kostar pengar samtidigt som det lätt kan uppfattas som korruption och är långsiktigt inte 

heller strategiskt. Vid nästa val kan de som styrt landet hittills vara borta och då kan de nya som tillträtt 

kanske se Volvo CE eller dealern som en fiende172.  

Den vanligaste korruptionen i de afrikanska länderna är sk vardagskorruption och uppstår när 

medborgarna t ex behöver sjukvård, el, vatten etc. Men det är många gånger kanske svårt att avgöra vad 

som är korruption. Om man betalar extra avgift till sjukhuset för att få en snabbare handläggning, är det 

korruption? Om man betalar en hovmästare $5 för att få ett bord snabbare, är det korruption? Den 

korruption som Rönnebratt tror är vanligast för Volvo CE:s dealer är relaterad till import av gods, när t ex 

något dokument saknas eller inte är korrekt ifyllt av Volvo CE. Då ska egentligen godset skickas tillbaka 

och skickas om igen med korrekt dokumentation. Oftast försöker då tullarna i det afrikanska landet 

istället få pengar till sin egen ficka och släppa igenom skeppningen ändå. Även om ingen erkänner att 

detta förekommer är det väl inte omöjligt att det sker. Volvo CE har processer inom företaget där de 

regelbundet kontrollerar deras dealer vad gäller detta173. 

Den lokala kompetensen är ibland ett problem för Volvo, vilket de försöker förebygga genom att själva 

utbilda tillsammans med dealern på plats i landet. Vissa länder i Afrika säljer enligt Rönnebratt sina 

gruvrättigheter till utländska företag, just på grund av att rätt kompetens för att driva en gruva saknas i 

det egna landet. De protester mot låga löner som förekommit i gruvorna i Sydafrika beror enligt 

Rönnebratt till stor del på att de utländska gruvföretagen tvingats anställa personer direkt från gatan utan 

någon kunskap alls för att sedan själva få utbilda dem efter hand174. 

4.6.2. Hifab International AB 

 

Hela kontinenten Afrika och landet Bangladesh är riskabla miljöer för Hifab att jobba i. På frågan om det 

är mindre problem och risker för Hifab att arbeta i en demokrati i Afrika svarar de att det inte är det 

avgörande. Hifab upplever att det går bra att arbeta i Etiopien fastän det enligt dem är en mjuk diktatur, 

men att det är svårare i Liberia där det ska vara en demokrati om en svag sådan. Det viktigaste för ett 

företag som vill etablera sig i ett afrikanskt land är att landet har tydliga spelregler som inte ändras hela 

tiden. Då finns en stabilitet som investerare är intresserade av, vilket i sin tur skapar fler projekt. Denna 

stabilitet finns enligt Hifab ofta i en diktatur175. 
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De problem och risker som Hifab stöter på vid en etablering är bl a att hitta en lämplig legal form att 

etablera sig på som inte är ett aktiebolag. Skattefrågorna är ofta ett problem när de som aktiebolag redan 

beskattas i Sverige och inte vill betala ytterligare skatt i det lokala landet. Det är oftast lätt att starta ett 

företag i ett afrikanskt land men sedan mycket svårt att avsluta det när affären inte längre lönar sig. Vid 

avslut av ett lokalt företag krävs en lång process som kostar mycket pengar176. 

Eftersom Hifab bara går in i färdigfinansierade projekt och ser till att först ha intäkter innan kostnader har 

de lärt sig att vara mycket riskmedvetna. Deras kunder i de afrikanska länderna har generellt dålig 

betalningsförmåga, vilket medför att Hifab ofta har en svår negativ likviditet. En svårighet med att inte ha 

ett etablerat kontor lokalt är just att den afrikanska kunden befinner sig långt från kontoret i Sverige och 

är svår att nå med betalningskraven. Svenska Sida är enligt Hifab deras bästa kund när det gäller att 

betala177. 

Enligt Hifab är korruptionen i deras bransch mycket utbredd i de afrikanska länderna. Vid ett specifikt 

tillfälle visade det sig att ett företag hade vunnit 75 % av alla projekten i det landet, vilket i princip är 

omöjligt om inte korruption är inblandad. Hifab agerar genom att dra sig tillbaka när en affär har en 

känsla av korruption. Upphandlingar sker alltid på samma sätt genom att företagen lämnar in både ett 

tekniskt och ett finansiellt anbud. I våras lämnade Hifab ett anbud på ett projekt i Liberia. De fick tillbaka 

det finansiella anbudet för att deras tekniska inte ansågs hålla tillräcklig hög nivå. Hifab brukar alltid ligga 

bra till på det tekniska anbudet, så de misstänker att det låg korruption bakom vilket medfört att 

myndigheten denna gång lagt dem precis under gränsvärdet178. 

4.6.3. Scania 

 

Afrika präglas ständigt av kraftiga konjunktursvängningar och gör det svårt för Scania att välja rätt 

marknadsföringsstrategi vid en etablering. Naturen påverkar dessutom vägarna som finns enormt vilket 

gör att behovet av lastbilar och bussar varierar mycket. Finns det inga vägar att köra på finns inte heller 

behovet av dessa fordon179. 
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När en etablering av ett lokalt Scaniaföretag misslyckas är det mycket dyrbart för Scania att gå ur landet. 

Det hände bl a i Sydafrika när de vid sanktionerna mot landet tvingades lämna landet. Även när krig och 

uppror uppstått i t ex Nordafrika fick de lämna landet, men det händer lyckligtvis inte så ofta180. 

Scania tillverkar själva bara chassit till lastbilar. Tillbehören som t ex tippflak och cementblandare 

tillverkas hos en lokal leverantör, som sätter ihop chassi med tillbehör utefter slutkundens behov och 

önskemål. Den största delen av chassits slutmontering görs i större anläggningar över hela världen och 

här i Sverige sker den i Södertälje. Småskalig slutmontering sker även lokalt där Scania, precis som IKEA, 

förpackar chassit i smådelar och skickar iväg i en container. Dessa lokala slutmonteringar utgör bara en 

liten del och görs främst vid hårda importrestriktioner där det blir en tullfördel om det görs lokalt, gäller t 

ex i Sydafrika, Kenya och Algeriet. Det är annars inte alls lönsamt med lokal slutmontering och kan inte 

konkurrera med fördelen av storskalighet som finns i Scanias stora anläggningar i övriga världen181. 

Handeln mellan de olika afrikanska länderna är tyvärr inte öppen än, som i EU. Intentionen finns där, men 

problemet är att tullavgifterna idag bara tillfaller det första afrikanska landet som importerar. Det andra 

afrikanska landet anser att de också borde ha del av den tullavgiften och inför därför importrestriktioner, 

men gör det även för att skydda den inhemska produktionen182. 

När det gäller korruption har Scania nolltolerans, vilket innebär att de hellre säger nej till en affär än att 

de blir inblandade i korruption. Det medför ibland även att Scania blir utestängda från vissa marknader. 

Scania anpassar sig bara till kulturen så länge det inte innebär korruption183. 

4.7. CSR - Socialt ansvar och engagemang 

 

Många företag idag vill ta ett socialt ansvar och engagera sig i olika aktiviteter som i första hand inte 

direkt kommer att gynna den egna ekonomin, men likväl stärka deras anseende. Givetvis har företagen 

ändå en förhoppning att det de gör för andra i framtiden ska komma tillbaka till dem som något positivt. 

De intervjuade företagen beskriver nedan vad de gör för att visa ett socialt ansvar. 
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4.7.1. Volvo Construction Equipment 

 

Det sociala engagemanget är ett område där Volvo CE just för Afrika har tagit beslut att vara mycket mer 

aktiva i framtiden. Kanske inte så mycket i deras kontakt vid etablering, men för att skapa en bättre 

närvaro på kontinenten. Primärt fokuserar Volvo CE idag på yrkesutbildningar där praktik och teori varvas. 

Tidigare gjorde företag generellt sett mest insatser i de afrikanska grundskolorna för barn och ungdomar, 

medan företag idag tenderar att fokusera mer på yrkesutbildningar. Detta för att snabbt få ut den 

arbetsföra befolkningen på arbetsmarknaden och på så sätt skapa en lokal ekonomisk hållbar utveckling i 

landet. Flera SIDA-finansierade projekt startas idag för att skapa lokal arbetskraft, särskilt inom 

arbetarklassen. Det som många västerländska länder gör idag är att de i allt större utsträckning försöker 

frångå att hjälpa de afrikanska länderna genom rent bidrag utan istället ge dem lån184. 

Den 26 juni 2013 berättades på SVT nyheters hemsida om en startad utbildning i Etiopien och planer på 

att starta den även i fler länder185. Detta var ett projekt som Rönnebratt på Volvo CE initierade 2010, men 

han säger att alla projekt som involverar Sida tar tid att starta och genomföra. I princip går projektet ut på 

att Volvo CE går in och stödjer en lokal verkstadsskola i Etiopien med utbildningsmaterial och 

vidareutbildning för lärare. Volvo CE startade upp detta projekt för att; 

- göra gott 

- hjälpa till att skapa lokal ekonomisk utveckling, vilket senare kommer generera business för dem 

- se till att det finns utbildad personal lokalt som de kan anställa i framtiden 

- få goodwill. Volvo CE vill särskilja sig från t ex kineserna, som har helt andra ambitioner med sin närvaro i 

Afrika än Volvo CE186. 

Volvo CE och hela Volvokoncernen har under pågående studie, enligt Sidas hemsida, ingått i ett nytt 

utökat samarbete med Sida och det amerikanska biståndsorganet USAID, US Agency for International 

Development, där ett fortsatt arbete med verkstadsskolor i fler länder bekräftades. Yrkesutbildningen för 

mekaniker till anläggningsmaskiner som startades i Etiopien och nämnts tidigare i studien ska nu utökas 

till att även omfatta mekaniker och förare till lastbilar och bussar. Syftet är att lokalt utbilda tillräckligt 

med personer så att de sedan kan få anställning hos återförsäljare, antingen i verkstäder eller som 

förare187.  
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Det finns planer på att starta en liknande yrkesutbildning inom gruvindustrin i Zambia och sedan 

samarbeta genom hela Volvokoncernen tillsammans med Sida och USAID i ytterligare ett tiotal länder i 

Afrika. Ambitionen för samarbetet är att skapa arbetstillfällen, stimulera tillväxt och bekämpa 

fattigdomen i de afrikanska länderna genom att ge människor en bra utbildning och ett arbete att försörja 

sig på188. 

Teknik, forskning och innovation är verktyg som Volvo CE tillsammans med Sida vill använda för att hjälpa 

den afrikanska befolkningen ut ur fattigdomen genom att öka sysselsättningen i Sveriges samarbetsländer 

i Afrika. Nätverket Svenskt ledarskap för hållbar utveckling är ett nätverk mellan Sida och svenska 

storföretag, bl a Volvokoncernen, som i olika projekt visar hur svenskt ledarskap i hållbar utveckling 

fungerar idag, utvecklar företagens policy vidare och lär ut det till företag och enskilda i andra länder189.  

På Volvokoncernens egen hemsida meddelar företaget att de engagerar sig socialt, ekonomiskt och 

miljömässigt i den afrikanska marknadens tillväxt och skapar samtidigt en framtida hållbar marknad för 

Volvokoncernens produkter i dessa länder. Samarbetet med biståndsorganen kommer att starta under 

2014 och pågå under fem år där fokus kommer vara på att utbilda mekaniker, förare och operatörer även 

i hållbar utveckling. Utbildningarna kommer att förläggas i afrikanska länder som är affärsstrategiska för 

Volvokoncernen och samtidigt i linje med Sidas och USAIDs strategier för bistånd190.  

4.7.2. Hifab International AB 

 

Hifab ägnar sig inte åt socialt engagemang eller CSR i någon större omfattning. Till jul skänker de en gåva 

till en skola i Bangladesh, annars görs inget riktat socialt arbete. Hifab menar att deras projekt redan i sig 

är CSR-relaterade så deras eget företags insatser för CSR är därför inte stora191. 

4.7.3. Scania 

 

När det gäller CSR och Scanias sociala engagemang säger Morsing att de som företag gör business på ett 

bra sätt, genom att bl a vara ett gott föredöme, anställa lokalt och betala skatter. Några specifika 

biståndsprojekt har Scania inte i Afrika för tillfället, men de planerar att öppna en verkstadsskola i Ghana 

liknande den de har stött i Irak sedan flera år. FN-organet UNIDO (United Nations Industrial Development 

Organization) leder i Irak ett projekt där de själva sponsrar en verkstadsskola med pengar och Scania 
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bidrar med sin kunskap och personal. Scania vill på samma sätt kunna hjälpa unga människor även i 

Ghana att få en utbildning och förhoppningsvis i framtiden kunna arbeta för Scania där. 

Rekryteringsplanen ingår i Scanias strategi för sin kommande etablering i Ghana192. 
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5. ANALYS 

 

I följande kapitel diskuterar författarna utifrån insamlad bakgrund, teori och empiri kring studiens 

frågeställning. Författarna tolkar informationen och ger en analys av studien. 

Genomgående har författarna under denna studie sett att den afrikanska kontinenten är en stor marknad 

där allt fler aktörer väljer att agera. Många utländska företag, däribland svenska, är villiga att etablera sig 

på den växande marknaden även om det fortfarande är en högriskmarknad och innebär grundläggande 

utmaningar inom ett flertal områden. De tre företagen som författarna intervjuat har vissa strategier 

gemensamt och agerar därför på liknande sätt, medan de i andra frågor skiljer sig åt. 

5.1. Marknadsföringsstrategier vid en etablering 

 

När det gäller varför ett företag väljer att etablera sig på en speciell marknad kan det bero på många 

faktorer. De företag som ingår i denna studie har valt olika strategier utifrån vilken bransch de tillhör och 

vilken typ av företag de vill vara.  

Företagens olika strategier och etableringsformer vid internationalisering 

Enligt teorin som tas upp i Hollensen menas att när det går bra för ett företag på en marknad där 

företaget anlitat en återförsäljare eller agent övergår företaget ofta till etableringsformen dotterbolag. 

Den teorin verkar hos studiens företag inte hålla fullt ut då Volvo CE helt kategoriskt har valt att ändå 

använda återförsäljare. Scania väljer istället dotterbolag som en etableringsform snarare vid ett 

misslyckat samarbete med en återförsäljare eller när ingen återförsäljare finns på den lokala marknaden 

och de ändå vill på in på just den marknaden. Hifab som tjänsteföretag har inte lika stort lokalt behov av 

ett dotterbolag och använder sig idag inte heller av återförsäljare. 

Volvo CE har i Afrika aktivt bestämt sig för att enbart använda sig av sina återförsäljare för att via dem 

sälja och marknadsföra sina tillverkade anläggningsmaskiner. Deras övergripande strategi är att själva 

göra det de är bäst på, nämligen att utveckla och producera, och överlåta till andra aktörer att göra det 

andra som till exempel försäljning, service och support till slutkunden. För Volvo CE är valet av 

återförsäljare som etableringsform i dagsläget även det mest kostnadseffektiva sättet för dem att göra 

affärer på i Afrika, vilket betyder förhållandevis låga transaktionskostnader för dem. För Volvo CE är den 

viktigaste etableringsstrategin att finnas på alla tänkbara marknader där en återförsäljare vill investera 

och de agerar därför oftast reaktivt på att själva hitta nya marknader.  
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Eftersom Volvo CE är mer reaktiva väljer företaget därmed ofta att inför en ny etablering på en ny 

afrikansk marknad invänta efterfrågan av produkten från en potentiell lokal återförsäljare, allt enligt 

teorierna om vad som kan utlösa en internationalisering. Detta intresse från en återförsäljare ger 

företaget även en indikation på den nya marknadens potential och därmed möjligheten för ekonomisk 

tillväxt på den nya marknaden. 

Scania, som också agerar inom fordonsbranschen men tillverkar lastbilar och bussar, har däremot valt att 

mer och mer frångå etableringsformen där en återförsäljare används. Det har för dem visat sig vara svårt 

att hitta en lämplig partner i de nya länder i Afrika där Scania väljer att etablera sig. När de väl startat ett 

samarbete har det sedan visat sig att partnern inte var tillräckligt pålitlig och Scania därför tvingats hitta 

en ny etableringsform ändå. När Scania säljer sina produkter till ett tillfälligt projekt kan det även hända 

att de tillfälligt etablerar en provisorisk verkstad i närheten av projektet för att kunna ge service och 

support under projekttiden. Eftersom den afrikanska befolkningen har en mycket ung åldersstruktur är de 

idag inne i ett generationsskifte bland de som idag är återförsäljare. De gamla är redo att lämna över till 

en generation som ännu inte är redo att ta emot uppdraget. Scanias trend idag är därför att istället 

använda sig av egna etableringar genom förvärv av tidigare återförsäljare, men framför allt att etablera 

egna dotterbolag. Scania väljer aktivt själva med vilken partner, när och hur de vill börja etablera sig på en 

ny afrikansk marknad, vilket till skillnad från Volvo CE är ett proaktivt angreppssätt. 

På grund av att Scania tidigare inte funnit en passande återförsäljare har de strategiskt även använt sig 

utav förvärv av andra företag. Det innebär att Scania köper upp det existerande företaget som finns på 

den aktuella marknaden och får med sig resurser och relationer som driver verksamheten framåt. 

Fördelen med förvärv är enligt teorin att strategin anses gå fortare än en egen etablering medan 

nackdelen anses vara att förvärv är svårare att hantera. Scania har dessutom köpt upp de konkurrenter 

som finns på den befintliga markanden för att vinna marknadsandelar och simplifiera etableringen.  

Hifab är däremot ett företag i konsultbranschen och säljer endast sina tjänster, visserligen inom 

affärsområden där fordonsindustrin också verkar.  Även Hifab har ett mer proaktivt agerande när det 

gäller att söka sig till nya afrikanska marknader. Deras strategi är att i de afrikanska länderna bevaka alla 

projektuppdrag som läggs ut för offentlig upphandling. De behöver då nätverka mycket aktivt för att 

hinna vara med och lägga anbud på uppdragen. De marknadsför sina kunskaper och erfarenheter från 

tidigare uppdrag till de myndigheter som ansvarar för upphandlingen. För Hifab handlar det för det mesta 

om att de etablerar sig i ett afrikanskt land under en kortare projektperiod för att sedan efter projektets 

slut dra sig ur landet igen. Deras etableringsstrategi är att först se till att säkra intäkter genom att vinna 

projekt, innan de kan investera i ytterligare kostnader som är förknippade med en mer permanent 

etablering av ett kontor. Hifab agerar varsamt vid en etablering och är tydliga med att inte bli utsatta för 

höga risker. De har endast vid ett enstaka tillfälle i Afrika agerat efter högriskstrategin att redan finnas 
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permanent på plats med ett kontor på den lokala marknaden för att därifrån söka efter fler projekt att 

finansiera den långsiktiga etableringen med. Den strategin lyckades inte denna gång då de inte vann 

tillräckligt med projekt och tvingades avveckla kontoret. Eventuellt försöker Hifab igen, men på en annan 

marknad där förutsättningarna till att vinna fler projekt samtidigt är bättre och därmed möjligheterna till 

en kostnadseffektiv etablering. Enligt Hollensen krävs det en bra omsättning i företaget för att öppna ett 

dotterbolag eller som för Hifab investera i ett permanent kontor. 

Lokala marknaden 

Företagen i studien skaffar sig ofta, som även teorin påstår, först en marknadskunskap genom att lokalt 

som företag nätverka för att som Hifab skaffa sig ett projektuppdrag eller som Volvo CE och Scania 

försöka hitta kunskapen hos en lokal samarbetspartner. Nästa steg är att på något sätt engagera sig i 

marknaden genom att ta ett beslut om en etableringsstrategi eller etableringsform vilket leder till en 

pågående verksamhet under kortare eller längre tid, beroende på om det är ett tillfälligt projekt eller en 

permanent etablering. Scania har till exempel lärt sig om marknaden via en aktiv återförsäljare på plats 

och vill nu mer själva via dotterbolag agera på marknaden. Det är ett beteende som beskrivs i 

Uppsalamodellen, där en ökad marknadskunskap och marknadsengagemang leder till nya åtaganden och 

beslut i en ny pågående verksamhet. 

För företagen i studien som väljer återförsäljare som etableringsform är det mycket viktigt för dessa att 

den lokala marknaden har kvalificerade och pålitliga lokala partners för att det långsiktigt ska kunna 

fungera med samarbetet. Detta visar även tidigare studier. 

Företagets storlek 

Att företagets storlek har en stor betydelse vid val av en etableringsform menar teorin och i studiens 

inhämtade empiri har det även visat sig riktigt. Ett företag som till exempel Scania har de nödvändiga 

resurser som behövs för att i många afrikanska länder starta dotterbolag. Hifab däremot är mer försiktig 

med företagets direktinvesteringar och väljer därför en etableringsform med lägre risk vilket oftast 

innebär att ett tillfälligt projektkontor upprättas lokalt. 

Produkten 

Både Volvo CE och Scania producerar stora tunga produkter till ett högt värde och där har produktens 

storskaliga produktion en högre prioritet än en etablering av en produktionsanläggning på den lokala 

marknaden. Enligt båda företagen blir det ändå lönsammare att transportera produkterna från en annan 

kontinent in till Afrika än att producera produkterna i mindre skala lokalt på den afrikanska marknaden. 

Det finns vissa länder som hos Scania utgör ett undantag pga rådande omständigheter och där företaget 

ändå väljer en kostsammare lösning och delarna skickas separat i en container och monteras ihop lokalt i 

en monteringsanläggning. 
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Etablerade marknader i Afrika och framtida satsningar 

De enskilt viktigaste marknaderna för Volvo CE idag är etableringarna i Sydafrika och Algeriet. Där har de 

tack vare återförsäljarna en mycket stor försäljningsvolym, vilken tillsammans motsvarar ett och ett halvt 

av Sveriges eget behov av anläggningsmaskiner. I övrigt är de mer eller mindre redan etablerade i 35 av 

de 55 länderna på den afrikanska kontinenten. Volvo CE ser att Algeriet är en framtida växande marknad 

för deras anläggningsmaskiner, men för att de ska kunna ta marknadsandelar krävs troligtvis en ny 

etableringsstrategi. Volvo CE upplever att det är ett svårt land att arbeta i och förhoppningsvis kan 

organisationen WTO:s arbete med en öppnare handelspolitik och mot korruption underlätta deras 

framtida etablering i Algeriet.  

Scania har även de en långvarig och väl etablerad närvaro i Afrika, där de i norra Afrika främst finns 

representerade i Marocko och Algeriet, i södra i Sydafrika och i östra i Kenya och Tanzania. I västra Afrika 

har de ännu inga permanenta etableringar, däremot har försök gjorts i både Liberia och Ghana. Scanias 

framtida etableringar kommer att strategiskt riktas mot Västafrika och de 20 länder som finns där. Det 

helt nyligen etablerade dotterbolaget i Ghana är startskottet för satsningen. Viktiga faktorer vid valet av 

ett första etableringsland i Västafrika har för Scania varit att Ghana är det minst korrupta landet, har 

Scanias största potentiella marknad och har dessutom engelska som huvudspråk. Scania ser även en 

möjlig ekonomisk växt i Liberia där de redan etablerat ett servicenät i samband med tidigare försäljningar 

där. Även de övriga västafrikanska marknaderna är ur ett ekonomiskt perspektiv attraktiva. 

Hifab har en lång historia i Tanzania där de drivit Sida-finansierade projekt under 20 år, men är idag inte 

etablerade där. I Kenya har de försökt att etablera ett permanent kontor, men tyvärr inte lyckats få det 

lönsamt. Den etablering som Hifab har idag är via det Sida-projekt som finns i Liberia och bygger en ny 

matarväg till huvudstaden Monrovia. För Hifabs del är Liberia mest intressant med tanke på framtida 

projekt. De har varit etablerade där under en längre tid nu, har bra etablerade kontakter hos de lokala 

myndigheterna genom tidigare projekt och dessutom vet de att mycket bistånd i framtiden kommer att 

behövas i Liberia för att bygga upp landet. 

En intressant situation och en möjlighet till företags etableringar som framkommit genom studien har 

uppkommit i ett land som Angola, som tidigare under lång tid tagit emot hjälp från Portugal. När Angola 

idag själva har en stor ekonomisk tillväxt tar de emot portugiser som arbetskraft, nu när Portugal har en 

egen ekonomisk kris. Detta beror till stor del på den sociokulturella språkfaktorn och att många 

människor i dagens Angola talar portugisiska och därför har portugiser fått en fördel av det vid 

etableringar i landet. 
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5.2. Kulturpåverkan vid etablering i Afrika 

 

Studiens författare ser att kunskapen hos den lokala befolkningen i de afrikanska länderna avsevärt 

behöver prioriteras för att fler utländska företag ska vilja etablera sig där och kunna anställa lokalt. Det 

gäller både kunskap inom olika branscher och även i olika större språk som till exempel engelska och 

franska. Enligt Uppsalamodellen är just kunskapen en viktig faktor vid en internationalisering och kunskap 

om den främmande marknaden är även nyckeln till en god internationalisering.  

 

Lokal och intern kompetens samt marknadskunskap 

Ländernas regeringar måste tillsammans med befolkningen se till att det blir en ändrad inställning till 

utbildning och arbete och möjliggöra även för vuxna att få en yrkesutbildning efter avslutad grundskola. 

Inte alla människor i de afrikanska länderna ges idag den möjligheten, eftersom det ofta är förknippat 

med en hög kostnad att studera och därför har många familjer inte råd. De som utbildar sig i Afrika har 

dessutom tyvärr enligt tidigare studier av Fick en tendens att flytta utomlands till USA eller Europa för att 

där tjäna mer och kunna försörja sin familj hemma i Afrika. Det leder enligt Fick till att utlänska konsulter 

måste anlitas i Afrika för att utföra de mer kvalificerade arbetena. 

För de i studien intervjuade företagen är kunskapen hos den egna personalen viktig. Företagen inser att 

för att de ska kunna ge rätt service till sina kunder behöver även personalen som har direktkontakt med 

kunden inneha rätt kompetens. Även om företagen helst ser att personalen anställs lokalt är det tyvärr 

ofta inte ens möjligt då merparten av den lokala arbetskraften i de afrikanska länderna idag inte har rätt 

branschkompetens som efterfrågas.  

Volvo CE arbetar i Afrika lokalt tillsammans med fristående återförsäljare som redan är etablerade i landet 

och därför känner marknaden väl, vilket även ger Volvo CE den nödvändiga marknadskunskapen då de 

genom återförsäljaren är aktiva lokalt. Eftersom Volvo CE arbetar med återförsäljare och själva inte finns 

närvarande i de afrikanska länderna är det viktigt för företaget att de också utbildar återförsäljarna i hur 

deras anläggningsmaskiner fungerar och ska servas för att slutkunden ska vara nöjd med produkten. 

Därför åker de svenska försäljarna ofta ner till den lokala återförsäljaren för att träna upp dem. När 

återförsäljaren har svårt att hitta kompetent personal på en afrikansk marknad som är intressant för 

Volvo CE, hjälper företaget till att förbereda den lokala marknaden genom att starta utbildningar där 

lokalbefolkningen utbildas genom sociala projekt via till exempel Sida.  

Scania hade inför sin satsning på en etablering i Västafrika sett till att ha en internationellt kunnig och 

erfaren person som ansvarig på det svenska kontoret. När de inte hittade en lokal samarbetspartner i 
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Västafrika som kunde vara deras återförsäljare bestämde Scania att de själva skulle inhämta 

marknadskunskap och etablera ett dotterbolag lokalt istället och där anställa personal med rätt 

kompetens. Till en början behöver Scania, precis som Fick nämner i sin studie, hämta kunnig och erfaren 

personal internt eller från utlandet, men Scania har ändå som mål att i framtiden kunna anställa personal 

från lokalbefolkningen. Det är den mest långsiktigt hållbara och ekonomiskt mest försvarbara strategin för 

Scania. 

När Hifab skulle starta upp sitt arbete i ett projekt i Afrika ville företagets svenska kund Sida att de skulle 

tillhandahålla internationella experter som var erfarna projektledare och kunde finnas på plats under hela 

projekttiden. Sida ville inte riskera att projektet misslyckades på grund av inhemsk korrupt personal och 

krävde därför internationell personal från Hifab. Eftersom Hifab en längre tid har varit permanent 

etablerade i Bangladesh och där har erfarna projektledare skickades dessa till det afrikanska landet för att 

arbeta lokalt.  

Språk 

När det gäller PESTLE-modellens sociokulturella faktorer vid etableringar i Afrika tog studiens företag upp 

flera som påverkade det egna företaget, däribland affärsspråket. Förutom alla de olika lokala afrikanska 

språken som talas över hela kontinenten domineras de officiella språken av arabiska i de norra länderna 

samt franska och engelska i övriga länder. Beroende på de svenska företagens egna språkkunskaper blir 

därmed vissa länder mer attraktiva för en etablering än andra. Som tidigare studier visat är språket en av 

de mest avgörande faktorerna som påverkar företags val av ny marknad att etablera sig på. När ett 

företag inte kan det lokala affärsspråket blir alla de övriga faktorerna ännu svårare att hantera. 

Affärskulturen 

Studiens företag upplever även affärskulturen som en viktig sociokulturell faktor vid en etablering i Afrika, 

där affärskulturen generellt är olika i Nordafrika jämfört med övriga Sub-Sahara. 

I Nordafrika lever mest araber eller invandrade araber och många är utbildade och vana entreprenörer. 

Affärskulturen är här präglad av medelhavskulturer där många företagare sedan länge är vana att genom 

hårda förhandlingar pruta ner priser och villkor. Affärer görs sällan eller aldrig direkt med ett europeiskt 

land utan att det finns en lokal partner med som har deras förtroende. Bäst fungerar affärer araber 

emellan och då är förtroendet mycket avgörande eftersom det även ofta görs familjeaffärer. I den 

arabiska kulturen är det sättet affären görs på som är det viktigaste. 

I Sub-Sahara däremot lever mest afrikaner där merparten är outbildade. I dessa länder gör utländska 

företag utan större problem sina affärer direkt med afrikanerna. Här görs också affärer genom att 

priserna och villkoren pressas, men förhandlingarna är mer baserade på känslor och större förtroende. I 

den afrikanska kulturen är det vad du verkligen gör i en affär som är viktigast. 
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Många utländska företag tror enligt studiens företag att det är enkelt att göra bra affärer på en växande 

afrikansk marknad och litar ibland för mycket på den andra parten. Företagen glömmer att det är viktigt 

att först lära sig förstå den rådande affärskulturen och hur människor lokalt fungerar socialt. Utländska 

företag har en fördel av att i början av en etablering skaffa en lokal samarbetspartner för att snabbare 

lära sig kulturen och därmed snabbare lyckas i företagets affärer. Affärskulturen generellt i Afrika upplevs 

av de svenska företagen som mycket välkomnande. 

För Hifabs egen del innebär den afrikanska affärskulturen mycket hårda förhandlingar där det tyvärr är 

vanligt att korruption är inblandad. Marknaden för offentliga upphandlingar består av många utländska 

företag som alla konkurrerar om uppdrag, vilket ofta gör det svårt att agera där och ännu svårare om 

företaget tar avstånd från all korruption. 

När ett företag vill etablera sig i Afrika och förväntar sig att det kommer att finnas vissa kulturskillnader är 

det lättare att anpassa sig till dem, vilka annars skulle kunna medföra stora problem. Naturligtvis anpassar 

sig de svenska företagen i studien inte till alla affärskulturella skillnader, men de kan lättare hantera och 

undvika skillnaderna om företaget är medvetet om dem. 

Företagen i denna studie gör generellt inga affärsmässiga anpassningar vid sina etableringar på grund av 

den lokala kulturen. Volvo CE:s återförsäljare ska agera enligt samma policy och ha liknande anläggningar 

med service och support över hela den afrikanska kontinenten. Detsamma gäller för Scanias återförsäljare 

och deras verkstäder att de arbetar efter samma gemensamma företagspolicy. Verkstäderna ska se lika ut 

över hela världen allt enligt deras egen standard. 

5.3. Problem och risker vid etablering i Afrika 

 

Svenska företag som har för avsikt att etablera sig på den afrikanska kontinenten behöver förstå att det i 

många av länderna inte finns de mest elementära funktionerna i samhället. Många länder saknar en 

fungerande grundläggande infrastruktur, inte överallt finns ständig tillgång till elektricitet och därför 

brister i internetuppkopplingen, avsaknad av fri sjukvård där den som finns saknar den grundläggande 

utrustningen samt att tillgång till rent vatten inte heller är en självklarhet överallt. Den politiska 

instabiliteten som råder i många av dessa länder och den utbredda korruptionen och fattigdomen gör att 

befolkningen ofta saknar kunskap och möjligheter att försörja sig, vilket kan leda till våldsamheter och 

uppgivenhet. När människor tvingas leva i fattigdom för att de inte har något arbete eller utbildning och 

varje dag måste tänka på hur de ska kunna försörja sin ofta stora släkt finns tyvärr inte stor framtidshopp 

mer än att ta sig utomlands för att försöka skapa ett bättre liv. 
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Om ekonomin i Afrika blir bättre är sannolikheten stor att den tekniska utvecklingen även utvecklas. På 

det sättet kan bland annat infrastrukturen och sjukvården förbättras och fler kan utbilda sig och få den 

kunskapen som kontinenten är i behov av.  

Korruption 

Korruption är ett pågående problem på många marknader i världen och även på de afrikanska, vilket 

företagen i denna studie kan konstatera av att vara etablerade internationellt. För att Afrika ska utvecklas 

och bli ekonomiskt starkare bör korruption motverkas och en öppen handelspolitik skapas, vilket 

förmodligen skulle leda till att fler företag investerar i Afrika. Det menar många tidigare studier och därför 

har de svenska företagen tagit ett ansvar genom att i sin policy helt ta avstånd från all korruption. 

Brist på kompetens 

Ett problem som de flesta företagen i studien nämligen lyfter fram är bristen på branschkompetens hos 

lokalbefolkningen, vilket gör det svårt för svenska företag att anställa lokalt om de inte själva utbildar 

dem. Svenska företag bidrar till detta i form av socialt engagemang där företagen har för avsikt att utbilda 

den lokala befolkningen och se till att arbetstillfällen skapas. 

Politisk instabilitet 

Alla länder i Afrika har inte samma politiska styrelseskick då vissa länder är demokratier och andra 

diktaturer. De företag som investerar i ett land vill ha tydliga lagar och regler för att inte utsättas för 

förluster och risker, det gäller även företagen i denna studie. Det är inte ett lands politiska styrelseskick 

som avgör om ett land är politiskt och juridiskt instabilt eller inte. Därför kan det ibland enligt företagen i 

studien vara en fördel för dem att investera i en svag diktatur där regler är tydliga och styret stabilt, än i 

en svag demokrati där regler ofta ändras och regering ofta byts. Det viktiga för företaget är att landets 

lagar och regler inte ständigt ändras och på så sätt påverkar företagets investeringar i landet negativt. En 

politisk stabilitet är en viktig förutsättning för en etablering i ett afrikanskt land, vilket även teorin genom 

PESTLE-modellens politiska faktorer visat på. 

Ekonomisk instabilitet 

Transaktionskostnader är enligt teorin de extra kostnader som uppstår i samband med att ett företag gör 

affärer. I de afrikanska länderna är ofta hela samhället instabilt, vilket skapar en osäkerhet när företag ska 

göra affärer eftersom de alltid noga måste ta reda på vad som verkligen gäller just nu. Vid utlandsaffärer 

är det vanligt att parter försöker få ut så mycket som möjligt ur varandra eftersom affärskulturerna skiljer 

sig en hel del från olika regioner. Det leder vanligtvis till att parterna inte har starkt förtroende för 

varandra och på det viset ökar transaktionskostnaderna för de inblandade i affären. Hollensen menar att 

även om priset för en produkt är attraktivt kan affären misslyckas på grund av för höga 
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transaktionskostnader. Scania har haft problem med att finna en tillräckligt kompetent representant på 

grund av just brist på förtroende för representanten när det gällde ekonomin. Detta ledde till att Scania 

till slut fick använda sig av andra alternativa etableringsformer. 

Kundernas dåliga betalningsförmåga gör att Hifabs transaktionskostnader ökar då de ofta har utestående 

fordringar, vilket för dem medför en konstant försämrad likviditet. Tillämpar det mindre företagets stora 

kunder ett längre betalningsvillkor än det mindre företaget själv använder mot sina egna leverantörer 

ökar även då transaktionskostnaderna i form av utestående räntor eller försämrad likviditet. Ett större 

företag har ofta svårt att snabbt få fakturorna att gå igenom hela organisationen, medan ett mindre 

företag är mycket beroende av att få in snabba betalningar för att överleva och vill vara snabb på att 

betala för att behålla kommande uppdrag. 

Differentiering och sprida risken  

Volvo CE har i vissa nordafrikanska länder samarbete med återförsäljare som endast har sin verksamhet i 

ett enda land. Detta gör att samarbetet är sårbart och när det upphör genom problem som uppstår måste 

Volvo CE börja om från början och leta efter en ny samarbetspartner på den marknaden. Finns 

återförsäljaren däremot i fler länder bryts inte kontakten och Volvo CE kan tillsammans med 

återförsäljaren invänta ett nytt försök till etablering. Problemen som uppstår kan till exempel vara dålig 

ekonomi, interna personalproblem eller politisk instabilitet vid krig och konflikter. Det är då svårt att få en 

kontinuitet i verksamheten. Det gäller även när en återförsäljare till största delen använder sig av 

utländska konsulter som inte stannar så länge på sitt uppdrag, vilket förekommer mest i Sub-Sahara där 

återförsäljaren ofta är utomafrikansk.  

Om Scania inte finner en tillräckligt kompetent återförsäljare på marknaden de vill etablera sig på kan 

företaget ändra strategi och istället öppna ett dotterbolag i det etablerade landet. På det viset utsätts inte 

företaget för samma risker och får en bättre kontroll över etableringen. Oavsett vilken etableringsstrategi 

företaget väljer är det angeläget att ha en involverad partner som känner till kulturen, marknaden och 

lokalbefolkningen. 

Geografiskt avstånd 

Avståndet mellan återförsäljaren och företaget i Sverige kan vara problematiskt för företaget. Eftersom 

avståndet mellan parterna är långt kan det innebära att företaget inte har ett lika starkt förtroende och 

kontroll över återförsäljaren. Det kan leda till att företag får svårt att finna en tillräckligt pålitlig och 

kompetent återförsäljare som tar ett betalningsansvar och följer företagets egen policy.  
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5.4. Socialt ansvar och engagemang 

 

Företag idag väljer att på olika sätt visa sitt sociala ansvar och engagemang i sin omgivning. De företag 

som i denna studie intervjuats väljer även de lite olika angreppssätt och har olika bakomliggande 

strategier. I studien har framkommit att svenska företag idag har insett vikten av att satsa på 

yrkesutbildningar för den lokala befolkningen i Afrika, för att på så sätt ge dem en bra utbildning som de 

kan försörja sig på och därmed bidra till att bygga upp det egna landet. 

Volvo CE har antagit en generell strategi för sitt sociala ansvar i Afrika, vilket inte alltid är kopplat till en 

direkt investering, etablering eller affär. Företaget vill med sitt sociala engagemang visa sin närvaro på 

den afrikanska kontinenten och bidra till den afrikanska marknadens hållbara tillväxt, vilket samtidigt 

skapar en framtida möjlig marknad för Volvo CE och en lokalbefolkning med branschkompetens för Volvo 

CEs återförsäljare. Sedan 2010 pågår ett projekt tillsammans med Sida, vilket under studiens gång även 

utökats till att innefatta även biståndsorganet USAID. Projektet innebär att Volvo CE är med och stödjer 

en verkstadsskola i Etiopien med kunskap och fordon för att utbilda lokala mekaniker, operatörer och 

förare även i hållbar utveckling. Planer finns redan på att genom projektet starta fler liknande 

yrkesutbildningar i ytterligare ett tiotal länder i Afrika, bland annat inom gruvindustrin i Zambia. 

Även Scania har ett socialt engagemang där de vill föregå med gott föredöme i samband med att de gör 

sina affärer på ett korrekt sätt. Idag har Scania inget biståndsprojekt i Afrika, däremot i Irak sedan flera år 

där de som företag stödjer en verkstadsskola. I samband med företagets nya etableringar i Västafrika, 

med början i Ghana, finns planer på att starta en verkstadsskola även där och bidra med sin kunskap och 

personal. Scanias strategi är att den utbildade lokalbefolkningen sedan ska kunna rekryteras i samband 

med deras etablering i landet. Detta minimerar enligt teorin företagets kostnader på lång sikt. 

Eftersom Hifab är ett tjänsteföretag och inte etablerar sig på den afrikanska marknaden på samma sätt 

som ett producerande företag har de ett annat sätt att uttrycka sitt sociala engagemang på, vilket skiljer 

sig från de i studien intervjuade företagen inom fordonsindustrin. De projekt inom vilka Hifab arbetar på 

uppdrag är alltid finansierade av en myndighet och ofta även CSR-relaterade, varför företaget känner att 

de redan genom dessa projekt bidrar till ett socialt ansvar i de länder de arbetar i Afrika. 

Enligt litteraturen stärks företaget vid socialt engagemang i form av kompetent arbetskraft och fysisk 

infrastruktur. Dessutom förbättras konkurrenskraften för företagen och genom CSR-aktiviteter kan 

företag uppnå materiella och immateriella resurser. Alla tre företag som författarna intervjuat har på 

något sätt nyttjat CSR-aktiviteter i olika områden. Enligt Hollensen blir CSR-aktiviteter en form av 

etableringsstrategi eftersom det kan leda till eventuella ekonomiska fördelar och ett försprång hos 

konkurrenterna. CSR-aktiviter bör dessutom tillämpas oftare då den lokala befolkningen i Afrika är i behov 
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av utbildning och arbete samtidigt som socialt ansvar gynnar företagets långsiktiga verksamhet. Hollensen 

menar även att socialt ansvar gynnar hela branschen i form av bland annat konkurrenskraften och 

eftersom konkurrenskraften i utvecklingsländerna är svag bör fler företag nyttja socialt engagemang. 

Den ekologiska faktorn nämnde företagen inte mycket om. Genom studien kom ändå fram att företag 

inom fordonsindustrin, som Scania och Volvo CE, arbetar med att överföra sin svenska miljöpolicy även till 

deras återförsäljare. Detta gör de i och med att de själva eller via återförsäljare utbildar i ämnet för att 

deras verkstäder ska ha samma goda kvalitet i hela världen. I och med att företagen även bidrar till att 

lokala verkstadsskolor och yrkesutbildningar startas i de afrikanska länderna och de därmed utbildar 

lokalbefolkningen i att arbeta på ett hållbart miljövänligt sätt, skapar de en kunskap om en hållbar 

utveckling inom fordonsindustrin. Förhoppningsvis kan de utbildade sedan även överföra sina nya 

kunskaper inom andra områden i samhället. 
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6. SLUTSATS 

 

I följande kapitel kommer författarna att sammanfatta studiens resultat utifrån vad som varit studiens 

syfte och frågeställningar.  

Studiens syfte och frågeställningar 

Studiens syfte var att studera hur, var och varför svenska företag har etablerat sig på den afrikanska 

marknaden och se om och hur etableringen skiljde sig åt för de utvalda företagen samt var deras framtida 

etableringar planerades. Studien ville även utforska vilka ekonomiska och kulturella problem och 

framgångar etableringen inneburit och om ett socialt engagemang var viktigt för företagen. 

Områden som författarna i denna studie ansåg intressanta att studera var marknadsföringsstrategier, 

kulturpåverkan och socialt engagemang i samband med en etablering. Därför har studien grundat sig på 

följande frågeställningar: 

Vilka marknadsföringsstrategier använder svenska företag sig av i Afrika? 

- Hur, var och varför etablerar sig företagen där? 

- Hur ser de framtida möjligheterna ut för en etablering? 

 

Hur handskas svenska företag med kulturpåverkan? 

- Vilka problem och risker stöter företag på under etableringen? 

 

Är socialt engagemang en möjlighet vid en etablering? 

- I så fall, är det sociala engagemanget en viktig del av företagens strategi när de etablerar sig? 

 Vilka marknadsföringsstrategier använder svenska företag sig av i Afrika? 

Genom studiens inhämtade empiri har författarna fått information om hur tre svenska företag etablerar 

sig på den afrikanska kontinenten och kunnat konstatera att etableringarna delvis skiljer sig åt.  

De etableringsformer som huvudsakligen används vid företagens etableringar i Afrika är genom att anlita 

en lokalt etablerad återförsäljare, etablera ett dotterbolag eller etablera ett tillfälligt projektkontor. Ett av 

företagen har valt att enbart använda återförsäljare för att på så sätt kunna fokusera investeringarna på 

produktutveckling och produktion. Ett annat företag har däremot allt mer börjat frångå den 

etableringsformen och övergår istället till dotterbolag, främst på grund av att de på marknaderna inte 

hittar lämplig samarbetspartner. Det tredje företaget är försiktiga i sina etableringar och har främst valt 

att endast tillfälligt etablera ett projektkontor under pågående projekt och därifrån nätverka.  
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Företagen använder sig av olika strategier för att bestämma i vilka enskilda afrikanska länder eller delar av 

kontinenten de vill etablera sig i och varför just den afrikanska marknaden är intressant för företaget. Två 

av företagen är proaktiva när det gäller att välja marknad för deras etablering. Det ena av dessa företag 

har strategiskt valt att etablera sig i olika delar av den afrikanska kontinenten, vilket innebär att de idag 

finns etablerade i norra, östra och södra Afrika. De har helt nyligen påbörjat sin etablering i västra Afrika. 

Det andra har ansvariga projektledare som är ansvariga för olika delar av kontinenten och bevakar 

ständigt marknaden och nätverkar för att hitta projekt som läggs ut för upphandling av olika myndigheter. 

Det tredje företaget är däremot mer reaktivt i sitt agerande och finns redan etablerade i 35 av 

kontinentens 55 länder. Deras strategi är i första hand att där det på en marknad finns en lämplig partner 

som är villig att investera i en distribution har de även för avsikt att etablera sig. 

Författarna har även fått exempel på vilka länder i Afrika som företagen anser har möjligheter till framtida 

etableringar och uppdrag, där Algeriet, Liberia och Ghana var de mest intressanta för dem idag. 

Hur handskas svenska företag med kulturpåverkan? 

Författarna har inhämtat kunskap om teorier som berör företagens val av marknadsföringsstrategier och 

internationaliseringsprocess samt i teorin sett exempel på ekonomiska, politiska och sociokulturella 

faktorer som påverkar studiens företag vid deras etablering i de afrikanska länderna.  

Företagen gör affärer i länder där den generella betalningsförmågan är låg eller där det fysiska avståndet 

till kunden på den afrikanska marknaden upplevs vara långt. Det leder till att företagen får en hög 

transaktionskostnad då företagen har svårt att påverka att betalningarna kommer in i tid och får lägga 

mycket resurser på det, vilket i sin tur medför en dålig likviditet och minskat förtroende.  

För företagen i studien är det viktigt med en politisk stabilitet i de länder där de etablerar sig och de ser 

ett stort värde i att lagar och regler inte ändras konstant, vilket för företagen annars innebär en högre 

transaktionskostnad. I studien har tydligt framkommit att ett svenskt företags beslut om en etablering i 

ett land inte avgörs av om det politiska styret är en demokrati eller en diktatur.  Studien har bidragit med 

en kunskap om att det inte alltid är bättre för företag att etablera sig i en demokrati framför en diktatur, 

då en svag demokrati fortfarande behöver utvecklas på många områden för att kunna agera med alla 

demokratins fördelar. När ett land som under många år varit en diktatur övergår till en demokrati, krävs 

ett stort intensivt arbete inom landet och med hjälp av andra starka demokratier för att alla områden på 

ett riktigt sätt ska genomsyras av demokratiska värderingar. En svag demokrati kan i vissa fall vara samma 

sak som en svag diktatur och båda orsaka politisk instabilitet, vilket gör att svenska företag väljer en 

annan geografisk etablering. 
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Eftersom många länders lokalbefolkning ofta saknar branschkompetens är det ofta svårt för företagen och 

deras samarbetspartner att kunna hitta kompetent personal som de kan anställa. De tvingas därför idag 

till stor del anlita utländsk personal. 

Företagen har genom intervjuerna informerat studiens författare hur den kulturella skillnaden mellan 

Sverige och länderna i Afrika påverkar företagens sätt att göra affärer. Det har framgått att samtliga 

intervjuade företag är väl medvetna om att det i många av de afrikanska länderna förekommer problem 

som korruption och politisk instabilitet. De svenska företagen har aktivt valt att inte anpassa sig till detta 

utan fortsätta att göra affärer där inte korruption är inblandad, vilket ibland konkret har inneburit att 

företagen tvingats tackat nej till uppdrag och vissa marknader även stängts för vidare etableringar. 

Företagen menar trots detta att affärsklimatet generellt upplevs som positivt. 

Genom att företagen har en generellt positiv inställning till kulturskillnaderna och därför på olika sätt 

skaffat en god marknadskunskap om kulturen som råder lokalt, anser företagen att etableringarna på den 

afrikanska marknaden kan genomföras trots problem och risker som finns.  

Är socialt engagemang en möjlighet vid en etablering? 

Denna studie har visat exempel på hur de svenska företagen i studien engagerar sig på den afrikanska 

marknaden och har viljan att på olika sätt ta ett socialt ansvar. Det sociala engagemanget sker inte alltid i 

ett nära samband med en etablering, men har ofta en framtida etablering som övergripande 

bakomliggande strategi och anses som viktigt. Traditionellt sett har socialt engagemang historiskt främst 

handlat om att stödja de afrikanska ländernas läs- och skrivkunnighet bland barn och ungdomar genom 

insatser i grundskolan. Företagen beskriver i denna studie att det idag blir allt vanligare för företag att 

delta i biståndsfinansierade projekt där istället yrkesutbildningar för lokalbefolkningen i de afrikanska 

länderna startas. Det har framkommit genom författarnas studie att biståndspengar och utländska 

företags sociala engagemang även behöver investeras i kunskap och utbildning för den vuxna 

lokalbefolkningen. Detta för att ge länderna i Afrika mer egen kvalificerad arbetskraft och skapa fler 

långsiktiga arbetstillfällen för dessa människor. Företaget i studien som själva arbetar i projekt 

finansierade av bistånd driver ofta projekt där det afrikanska landets infrastruktur byggs upp. De övriga 

två företagen har egna produkter som även till stor del används för att hjälpa till att skapa en god 

infrastruktur och möjliggöra bra kollektiva transporter över hela Afrika. Det har för företagen visat sig vara 

bra investerade resurser att på ett konkret sätt direkt praktiskt hjälpa till, istället för att landets 

myndigheter får resurserna och riskerar att använda dem på ett sätt som inte kommer hela befolkningen 

till del. 
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7. SLUTORD 

 

Nedan gör författarna en tillbakablick och avslutar studien med att blicka fram i framtiden för kommande 

studier och vidare forskning. 

De svenska företagen i studien ser att Afrika är en växande marknad för dem och planerar för fler uppdrag 

och etableringar i de afrikanska länderna. Författarna har under denna studie gjort en teoretisk resa till 

den afrikanska kontinenten tillsammans med tre svenska företag och deras ansvariga för etableringar i 

Afrika. Det har för författarna varit intressant att få information om hur några av de afrikanska länderna 

fungerar ur ett samhällsekonomiskt perspektiv och hur svenska företag lyckas etablera sig där på olika 

sätt och i olika grad. 

Det känns bra att kunna vara stolt över vad svenska företag åstadkommer för positiv skillnad i de 

afrikanska länderna de finns etablerade i genom att företagen hjälper till att förse kontinenten med 

kvalitetsutrustning och kunskap. Detta är exempel på engagemang som behövs för att de afrikanska 

länderna ska kunna bygga upp sina länder till ett ekonomiskt stabilt samhälle för människor att leva i på 

ett hållbart sätt. 

Svenska företag som i framtiden vill etablera sig på den afrikanska marknaden behöver tänka på att värna 

om den höga kvalitet och kunskap som Sverige hittills har kunnat bidra med till dessa länder och försöka 

överföra även en del av den stabilitet i ekonomi och politik som finns i Sverige. 

Det är från författarnas sida önskvärt att vid nästa studie i framtiden även få kontakt med en respondent 

som finns på plats i Afrika och få göra en intervju lokalt via en internetlänk eller genom ett personligt 

möte i landet. 

Kommande studie skulle då kunna studera hur företags sociala engagemang kan utvecklas vidare så att 

den lokala befolkningens verkliga behov och det afrikanska samhällets hållbara uppbyggnad sätts i fokus. 

Ska ett land kunna förändras till ett positivt samhälle som gynnar hela befolkningen krävs ett 

grundläggande arbete där alla aktörer på marknaden känner sig involverade, vilket innebär tålamod och 

en långsiktighet. 

 Vidare forskning kan studera hur utländska företag på bästa sätt kan lämna över mer ansvar till 

lokalbefolkningen för att den själv ska driva vinstgivande företag, istället för att som idag endast vara 

anställd eller göra enklare handelsaffärer för att överleva. I de afrikanska länderna behöver människor gå 

från att vara handelsmän till att deras företag förädlar en vara och skapar ett mervärde på marknaden, 

vilket de sedan kan ta mer betalt för. Kanske är en möjlig lösning att ge enskilda företagare, och då gärna 

kvinnor, ett mikrolån som startkapital för att kunna börja en verksamhet som ger en långsiktig försörjning.  
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BILAGA 1 
 

Nedan visas information om vilka frågor respondenterna på de tre företagen fått av studiens författare. 

 
Generella intervjufrågor om företagets marknadsföringsstrategier, kulturpåverkan 

och socialt engagemang i samband med en etablering i Afrika. 

  

Marknadsföringsstrategier innan och i samband med en etablering 

Hur agerar företaget när det ska etablera sig på en ny växande marknad som Afrika och varför? 

Vad är det som bestämmer på vilket sätt det etablerar sig, vilken strategi det väljer och vilken marknad 

som är lämplig?  

Hur ser framtida möjligheter ut för en etablering?  

 

Kulturpåverkan under en etablering 

Vilka problem och risker stöts på under etableringen, till exempel kulturkrockar, lagar och korruption? 

Hur påverkar i så fall kulturskillnaderna etableringen, måste anpassningar göras? 

Finns det många lagar och regler som måste tas hänsyn till?  

Om korruption är ett problem, hur brottas man med sådana problem?  

Är man väl förbered på korruptionsproblemen genom myndighetskontakter när man väl ska etablera sig 

där?  

Är risker och problem mindre i en demokrati? 

 

Socialt engagemang som en möjlighet vid en etablering 

Finns även ett socialt engagemang med i strategin för etableringen när kontakt tas med lokala aktörer? 


