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Abstract 
 
Titel: En studie om Svenska företag i Asien 
 
Nivå: D-uppsats i ämnet företagsekonomi 
 
Författare: Anders Iggland 
 
Handledare: Akmal Hyder  
 
Datum: 2008-05-27 
 
Syfte: Syftet med uppsatsen är att titta närmare på vad som ligger bakom när Svenska 
företag beslutar om att internationalisera sig. Närmare bestämt titta närmare på vilka 
faktorer som är drivkraften i internationaliseringen, och varför väljer företaget det land de 
gör i Asien. 
 
Metod: Jag har samlat in två typer av data för min undersökning. Dessa är:  
 

• Litteratur 
• Intervjuer 
  

Resultat & slutsats: Utlåtandet blir att Svenska företag i Asien väljer land efter vart de 
tror gynnar dem mest. Företagen vet att det är kulturella skillnaderna och för att minska 
dessa och de språkliga skillnaderna anställer de inhemsk personal. De politiska faktorerna 
ser företagen inte som en faktor som påverkar valet av land då det är ett problem som är 
snarlikt i alla länder i Asien. Företagets strategi är olika för respondenterna då de har 
olika avsikter med sin etablering i Asien.        
 
Förslag på fortsatta studier: 

• Det skulle vara intressant att genomföra en mer omfattande studie med fler 
företag, dessutom inte bara Svenska företag. 

• Intressant att forska vidare hur företag som inte har lyckats i Asien av en eller 
annan anledning har att säga om hur viktiga de kulturella, språkliga, politiska och 
strategiska frågorna. 

 
Uppsatsens bidrag: Uppsatsen ger Svenska företag en inblick i vad de behöver tänka på 
om de vill expandera till Asien. Vad är viktigt och vad som är av mindre vikt vid 
expansionen av verksamheten.  
 
Nyckelord: Emerging markets, Asien, Marknadsföring, Kultur  
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Abstract 
 
Title: A study about Swedish companies in Asia 
 
Level: Thesis for Master’s Degree in Business Administration  
 
Author: Anders Iggland  
 
Supervisor: Akmal Hyder  
 
Date: 2008-05-27 
 
Aim: The aim of the thesis is to look closer what is behind Swedish companies decisions 
to expand internationally.  More exactly look into which factors are most important for 
the Swedish companies when they choose country in Asia?  
 
Method: I have collected two types of data for this study.  Those are:  
 

• Literature 
• Interviews 

 
Result & Conclusion: The conclusion is that Swedish companies that are going to 
expand to Asia should pick a country that gives them the most profit. The companies are 
aware of the cultural differences and to lower them and the language differences they 
need to employee domestic personnel. The political factors the companies believe that 
it’s the same for all Asian countries.  The company’s strategy is different depending on 
the intention for the expansion to an Asian country.  
 
Suggestions for future research: 

• It would be really interesting to conduct a study with more companies and not 
only Swedish companies. 

• It would also be interesting to study companies in Asia that didn’t succeeded, they 
will most likely have a different point of view regarding Culture, language, 
political and strategically issues.   

 
Contribution of the thesis: The thesis gives Swedish companies insight in what is 
needed to take into consideration when companies expand to Asia. What is important and 
what is less important for the organisation. 
 
Keywords: Emerging markets, Marketing, Media, Culture 
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1. Inledning 
 
I det kommande avsnittet ingår en kort bakgrunds beskrivning till problemet. Kapitlet 
avslutas sedan med uppsatsens syfte, avgränsning samt dispositionen för uppsatsen.   
 

1.1 Bakgrund 
 
I takt med att människors inkomst ökar runt om i världen skapas en allt större efterfrågan 
på varor och tjänster, vilket ger organisationer möjligheten att expandera till nya 
marknader. Den teknologiska utvecklingen har också givit människorna en större 
uppfattning om hur människor har det i andra länder och det skapar efterfrågan på nya 
produkter och tjänster.1 För att lyckas internationellt krävs en rad olika åtgärder, bland 
annat måste ledningen vara vaksam för vad de internationella kunderna verkligen vill ha 
och vara flexibla för modifieringar av sina produkter. Det är också viktigt att företaget 
jobbar med att hålla en hög standard för kundservicen, alla vill ha bra service spelar ingen 
roll vilket land man kommer ifrån.2 Det påverkar inte bara organisationer positivt utan 
det innebär också potentiellt fler konkurrenter, lägre priser med mera.3  
 
Anledningen till att företag väljer att flytta utomlands har nästan lika många orsaker som 
det finns företag. En vanlig anledning är att de vill minska sina kostnader för 
produktionen då främst genom billigare arbetskraft, energi, lokaler…4 De asiatiska 
länderna har under de senaste åren närmat sig ett demokratiskt styre. Som det ser ut idag 
kan man säga att de asiatiska länderna använder sig av ett system som kallas för ”Bland 
ekonomi”. Vilket innebär att de är någonstans mellan det kommunistiska och det 
demokratiska styrsättet.5 Politiska faktorer påverkar företag som vill expandera 
utomlands. Trenden i den politiska världen är idag att allt fler länder går mot ett 
demokratiskt styre, en av anledningarna tros vara det ökade 
kommunikationsmöjligheterna vilket har ökat levnadsstandarden runt om i världen.6     
  
Kommunikationen mellan och inom länder runt om i världen skiljer sig från varandra. Ett 
sätt att utrycka sig i Europa kan tolkas på ett helt annat sätt i övriga världen. Vilket 
innebär att företag som satsar globalt måste ta hänsyn till hur de ska tackla ovanstående 
problem.7 Språket är också ett problem för företag som vill etablera sig utomlands, även 
om engelskan fungerar som det officiella företagsspråket är det långt ifrån i alla länder 
som befolkningen behärskar engelskan på en affärsmässig nivå.8 Utöver 
kommunikationen finns det en rad andra faktorer som är viktiga så som det kulturella 
skillnaderna mellan länderna. Den kulturella förståelsen är ofta nära kopplat till de 
språkliga skillnaderna.9  
 
                                                 
1 Daniels, Radebaugh och Sullivan, 2007, s 11 
2 Wild, Wild och Han, 2007 s 8-9 
3 Daniels, Radebaugh och Sullivan, 2007, s 11 
4 Gugman,Collinson, 2006, s 72 
5 Gugman, Collinson, 2006, s 103 
6 Daniels, Radebaugh och Sullivan, 2007, s 95-96 
7 Gugman, Collinson, 2006, s 269 
8 Daniels, Radebaugh och Sullivan, 2007, s 54 
9 Gugman, Collinson, 2006, s 359 
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“Almost everyone aggress that national cultures differ, but they disagree on what the 
differences are.”10 Citatet visar tydligt hur svårt det är för globala företag att ta sig in på 
en ny marknad, det hjälper i stor utsträckning att studera kulturen i fråga för att undvika 
problem. Problemet är att det kostar pengar för företaget att utbilda personalen, oftast har 
företaget flyttat verksamheten för att minska sina kostnader, vilket oundvikligen leder till 
problem.11 Det finns också en rad kritiker till globalisering som anser att det är att 
utnyttja människor för egen vinning men i slutändan är den viktigaste frågan om de totala 
fördelarna är större än nackdelarna.12 Kritiker hävdar också att ett företags 
konkurrenskraft minskar när de köper upp konkurrenterna istället för att utveckla egna 
nya produkter.13   
 

1.2 Val av ämne 
 
På området internationalisering finns sedan tidigare mestadels information om vad 
företagen bör ta hänsyn till faktorer som kultur, språk, politik med mera. Intresset att titta 
närmare på ämnet International business grundar sig i att det idag är väldigt vanligt att 
företagen är internationella och i mångt och mycket ett måste för att lyckas. Att inrikta 
sig på en ny marknad grundar sig i botten i att öka sina intäkter och göra en större vinst 
men för att uppnå detta sker internationaliseringen på tre olika sätt. Ett är att företaget 
bara säljer sina produkter i landet och den andra innebär att de tillverkar sina produkter i 
landet och då dessutom i vissa fall både tillverkar och säljer de produkterna i landet i 
fråga. Jag tänker göra en kvalitativ undersökning om hur företag som idag är aktiva 
utomlands har valt sina marknader. 
 
Jag valde Asien på grund av att jag tycker att det är en spännande marknad med helt 
andra kulturella och språkliga preferenser än vi är vana vid i Europa. För att hitta svenska 
företag i Asien vände jag mig till Mellansvenska Handelskammaren där man var måttligt 
intresserad av att hjälpa till med att ge exempel på några Svenska företag i Asien. Genom 
en företagskontakt fick jag numret till Jonas Cidrin på Svenska Exportrådet i Kina som 
var mycket samarbetsvillig och gav mig en komplett lista över Svenska företag i Kina. 
Varför jag valt en kvalitativ metod finns att läsa om i metodavsnittet. 
  

1.3 Problemformulering 
 
Det är resultatet som räknas för företagen vilket gör att de blir tvungna att söka sig till 
nya marknader för att öka försäljningen och (eller) minska sina kostnader för 
tillverkningen, inköp av varor/produkter med mera. Den stora frågan för dem blir såldes 
vilket land man ska välja och efter vilka preferenser går man? Som litteraturen på 
området tydligt förklarar ska man ta hänsyn till en rad punkter som kulturella faktorer, 
språkliga faktorer och politiska faktorer.14 Hur tänker företaget egentligen vilken av alla 
dessa faktorer är viktigast vid beslutsfattandet? 

                                                 
10 Daniels, Radebaugh och Sullivan, 2007, s 49 
11 Daniels, Radebaugh och Sullivan, 2007, s 49 
12 Kotler, Wong, Saunders och Armstrong, 2005, s 180  
13 Kotler, Wong, Saunders och Armstrong, 2005, s 18-22 
14 Daniels, Radebaugh och Sullivan, 2007, s 10-14 
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1.4 Syfte 
 
Syfte med uppsatsen är att titta närmare på vad som ligger bakom när Svenska företag 
beslutar om att internationalisera sig. Närmare bestämt titta närmare på vilka faktorer 
som är drivkraften i internationaliseringen, och varför väljer företaget det land de gör i 
Asien? 
 

1.5 Avgränsning 
 
Jag har valt att avgränsa mig till ett fåtal Svenska företag som är internationellt 
representerade i Asien. 
 

1.6 Disposition 
 
Kapitel: Kapitlet består av inledningen till uppsatsen där läsaren finner rubriker så som 
bakgrunden till undersökningen, syfte och problemformuleringar. 
 
Kapitel 2: I det andra kapitlet finner läsaren vilken metod jag använt mig av i uppsatsen. 
 
Kapitel 3: Kapitlet består av teoridelen 
 
Kapitel 4: I det fjärde kapitlet finner läsaren det empiriska materialet som börjar med en 
företagsbeskrivning. 
 
Kapitel 5: Kapitlet består av analysen av teorin och empirin. 
  
Kapitel 6: Kapitlet innehåller mina slutsatser 
 
Kapitel 7: Kapitlet innehåller tips för fortsatta studier.  
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2. Metod 
 
I metoden kommer jag att förklara varför jag valt att göra en kvantitativ undersökning 
likaså vilket vetenskapligt förhållningssätt jag valt att använda i uppsatsen. Jag kommer 
också att beskriva arbetets struktur samt en trovärdighetsanalys.  
  

2.1 Hermeneutik och postmodernism 
 
Hermeneutik och postmodernismen är de två vanligaste metoderna att ha som 
förhållningssätt till sin uppsats. Hermeneutiken grundar sig i texttolkning som 
utgångspunkt. Tolkningen görs i flera led och ledder fram till en slutsats, det som tolkas 
är ”resultat inte utgångspunkter”15

 
Postmodernismen har sina grunder inom naturvetenskapen. Grunderna för 
postmodernismen är att tolka allt man kan uppfatta med sina sinnen utan att avfärda något 
för att det låter osannolikt. Därefter undersöks fenomenet mer ingående för att se om det 
ska avfärdas eller forskas vidare inom området i fråga.16  
 
Jag kommer att använda mig av en hermeneutisk infallsvinkel då det passar bäst till en 
kvalitativ undersökning med öppna frågor till respondenterna.   
 

2.2 Kvalitativ undersökning 
 
Valet av metod grundar sig på vad det är man undersöker och vill få reda på. En 
kvalitativ metod används i regel då författaren utgår från respondenternas perspektiv i 
större utsträckning.17 Huvudsyftet med en kvalitativ undersökning är att få en bättre bild 
över delar av den sociala verkligheten.18  
 
”Det mest grundläggande draget hos kvalitativ forskning är att beskriva och analysera 
kulturen och beteendet hos människor och grupper med utgångspunkt från den som 
studeras.”19 Kvalitativ undersökningsmetod används när författaren använder sig av 
kvalitativ data det vill säga ett fåtal respondenter med stor kunskap om problemet.20 
Valet av en kvalitativ metod grundar sig i att jag vill analysera hur företagen väljer land 
och vilka faktorer som påverkar beslutet och därför anser jag det som väsentligt att fina 
personer med stor kunskap inom området. Således blev det naturligt att genomföra en 
kvalitativ undersökning. Jag har valt att ha ett induktiv förhållningssätt till min uppsats, 
då ett induktivt tillvägagångssätt används i regel vid kvalitativa undersökningar21.  

                                                 
15 Alvesson,  Sköldberg, 2008, s 193 
16 Alvesson, Sköldberg, 2008, s 389-394 
17 Alvesson, Sköldberg, 2008, s 18-19 
18 Alvesson, Deetz, 2000, s 7-8 
19 Alvesson, Deetz, 2000, s 81 
20 Watt Boolsen, 2007, s 18 
21 Watt Boolsen, , 2007, s 26 
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2.3 Tillvägagångssätt 
 
Jag har samlat in två typer av data för min undersökning. Dessa är:  
 

• Litteratur 
• Intervjuer 
 

Litteraturen består av eftersökningar i skolans bibliotek och bra litteratur tips jag fått av 
mina studiekamrater. Jag har dessutom använt mig av vetenskapliga artiklar som jag 
funnit på emeraldinsight.com. Emeraldinsight är en databas med publicerade 
vetenskapliga artiklar. Sökord jag använt mig av är: Culture, Communication, Language, 
Politices och kombinationer av ovanstående.  
 
Intervjuerna genomfördes med en bandspelare för att jag skulle undvika att missuppfatta 
vad respondenterna sagt under intervjun. Då företagen ligger utsprida i Sverige har de 
flesta intervjuerna gjorts via telefon. Nedan följer ett schema över respondenterna: 
 

Företag Befattning 
Intervju 
tid 

Datum för 
intervjun 

Intervju 
sätt 

Ahlsells Inköpare 37 min 2008-04-08 Kontoret 
Kungsörs plast  VD 29 min 2008-04-26 Telefon 
Kungsörs plast  Marknadsförare 28 min 2008-05-04 Telefon 
HW-Carlsen VD 43 min 2008-04-14 Telefon 

HW-Carlsen 
Plastchef 
Filippinerna 27 min 2008-05-01 Telefon 

 
Figur 1 Intervju schema 
 
Analysen har jag gjort genom att välja ut de olika svaren i empirin och den teorin som jag 
anser vara mest intressant att titta närmare på i en analys.  
 

2.4 Trovärdighet 
 
”Intervjupersoners uttalanden om ett visst förhållande accepteras ofta okritiskt även om 
de utgör den enda källan i sammanhanget.”22 Innebörden av ovanstående är att vi 
människor har en tendens att försköna verkligheten och att hennes insats uppfattas som 
mer betydelsefull än den egentligen är.23

 
Det finns en fyrastegs metod för hermeneutiska arbeten som innebär att författaren gör en 
källkritisk och trovärdighets analys.24  
 
”Äkthetskritik: Är observationen äkta eller fiktiv?”25  
 

                                                 
22 Alvesson, Sköldberg, 2008, s 235 
23 Alvesson, Sköldberg, 2008, s 235 
24 Alvesson, Sköldberg, 2008, s 235 
25 Alvesson, Sköldberg, 2008, s 235 
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Det vill säga att läsaren ska kunna tolka om arbetet är äkta eller fiktivt. För att öka 
trovärdigheten går det att läsa i referenslistan titel och på vilket företag respondenterna 
arbetar på.  
 
”Tendenskritik”: Har författaren någon speciell ”bias” (”är partisk eller har en förutfattad 
mening”26) som kan påverka hennes resultat?27

 
Jag vill givetvis arbeta för att bli så neutral som möjligt och därigenom har jag lyft fram 
alla tre respondenternas åsikter i uppsatsen och för att ge ett större perspektiv till teorin 
använt mig av en rad olika författare och källor  
 
”Samtidskritik”: Hur lång tid var det mellan intervjuerna och att dessa skrevs ned på 
papper?28

Jag har valt att använda mig av en bandspelare vid själva intervjutillfället då det 
förhoppningsviss minskar risken för att jag missuppfattar och feltolkar respondenternas 
svar. I regel tog det en till två dagar för mig efter intervjuerna att få ner svaren på papper.   
 
”Beroendekritik”: Kan respondenterna ha påverkat arbetets struktur, innehåll eller 
varandra?29

 
Att respondenterna mellan företagen påverkat varandra ser jag som högst osannolikt men 
visst kan respondenterna inom samma företag ha pratat med varandra om frågorna jag 
bett att få ställa. Jag skickade inte ut frågorna innan intervjuerna till respondenterna men 
jag förklarade vilken typ av frågor det rörde sig om. Jag tror att jag skulle kunna se 
mönster i svaren från respondenterna om de hade pratat ihop sig innan intervjuerna.  
 

2.5 Struktur 
 
Arbetets struktur ska vara konsekvent och vara lätt för läsaren att följa. Självklart finns 
det många olika sätt att skriva arbetet på för att uppnå ett resultat som mynnar ut i att det 
blir lätt att läsa och följa. Den vanligaste metoden för arbetens struktur är ”walk-
through”, vilket innebär att författaren inte skapar någon ny struktur utan använder sig av 
redan existerande struktur.30 ”Therefore you will probably find that more than one 
structure would work with your idea. However it's likely that one particular structure will 
make the most sense and best support the information you want to present.”31

 
För att underlätta för läsaren har jag valt att dela in teorin i fyra block, Kulturella faktorer, 
Politiska faktorer, Språkliga faktorer och Strategiska faktorer och dessa återkommer 
också i analysen. Jag anser att det är lättare för läsaren att följa varje företag för sig än att 
skriva ihop även dessa. Jag har valt att skriva en liten inledning till varje nytt kapitel för 
att underlätta för läsaren. 
 

                                                 
26 http://sv.wikipedia.org/wiki/Bias, 2008-05-16 
27 Alvesson, Sköldberg, 2008, s 235 
28 Alvesson, Sköldberg, 2008, s 235 
29 Alvesson, Sköldberg, 2008, s 235 
30 http://www.fas.harvard.edu/~wricntr/documents/Structure.html, 2008-05-17   
31 http://www.wheatmark.com/articles/view.cfm?aid=50, 2008-05-17 
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3. Teori 
 
För att underlätta för läsaren har jag valt att dela in Teorin i fyra stora block (Kulturella 
faktorer, Språkliga faktorer, Politiska faktorer och Strategiska faktorer) för att få en 
tydligare struktur. Först inleds teorin med en liten introduktion till ämnet Emerging 
markets.  
 

3.1 Emerging markets 
 
De framträdande länderna på tillväxt marknaderna så som Kina, Ryssland med flera har 
idag en stor påverkan på tillväxten hos den globala ekonomin. För att ta den störst 
framträdande av dessa är Kina som har växt i genomsnitt per år med 9 %. Detta påverkar 
deras köpkraft kraftig och vilket även har påverkat hur man ser på konsument 
marknadens organisation. Detta beror på att tidigare fanns det stor byråkrati kring handel 
med andra länder med tullar och andra föreskrifter hur handeln skulle gå till. 32 Det är 
precis samma sak med hur många länder har ändrat syn på hur man ser på utländska 
investerare, reglerna blir mer och mer utsuddade. Det finns också kulturella skillnader 
inom länder, områden, familjer men det tenderar att bli för kostsamt för företagen att ta 
hänsyn till.33 De här förändringarna har dessutom skapat en stor världsmarknad. Givetvis 
går åsikterna isär hur vida det är en stor världsmarknad eller om det krävs andra faktorer 
för att leva upp till det. Den här förändringen på marknaden har influerats av tjugohundra 
talets motto att minska ner på företagets kostnader genom att förhandla om globala 
kontrakt och skapa partnerskap genom outsourcing.34  
 

3.2 Kulturella faktorer 
 
För utländska företag är det en stor utmaning att bemästra den Asiatiska marknaden. 
Kulturella problem som det omfattande nätverk som krävs i regionen. Kulturen har en 
stark inverkan på hur relationer mellan personer fungerar och uppstår. Det krävs att de 
västerländska företagen anpassar sig och skapar de livsviktiga nätverken. Likväl skapar 
de kulturella reglerna preferenser för hur nätverken fungerar. Dessutom skapar alla 
nätverk en egen kultur där normer finns för att uppnå det bästa resultatet. 35 Det finns 
olika metoder för ett företag att bedöma ett lands kulturella risk.36 De kulturella 
skillnaderna är många men en viktig faktor att ta hänsyn till speciellt i Kina är vikten av 
att förstå hur pass stor roll kulturen har med väl byggda nätverk. För att kunna hantera det 
här krävs det en kulturell förståelse hur människor har för värderingar med mera. Vanligt 
förekommande att de olika parternas kulturella preferenser skiljer sig åt men det är ofta 
ett faktum att företagen tenderar att närma sig den andra parten vid internationell handel. 
37

 

                                                 
32 Hirsch, Shaukat, 2008, s 11-17 
33 Burnett, Moriarty, 1997, s 129 
34 Hirsch, Shaukat, 2008, s 11-17 
35 Fletcher, Fang, 2006, s 430-446 
36 Diego,  Enrique och Laura, 2007, s 74 
37 Fletcher, Fang, 2006, s 430-446 
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Viktiga är hur nära varandra parterna är och hur pass intresserade de är till att uppnå 
samförstånd. För att på ett effektivt sätt skapa starka band med företag från andra kulturer 
krävs det att företaget tar ställning till hur man formerar sina nätverk i Asien, stor vikt att 
ta hänsyn till studier som finns på området hur Asiater uppfattat utländska företags 
avsikter. Företag måste ta hänsyn till att de flesta forskningarna på området är gjorda i 
västerländska länderna och inte i utvecklingsländerna. Det vill säga att olika länders 
forskning bygger utifrån olika perspektiv så som Europa fokuserar på samarbetet, nord 
Amerika på konflikten och till sist i Asien tenderar forskningen att ta stor hänsyn till 
samband och relationen mellan partnerna. 38  
 
Guanxi bygger på ett komplext system med nätverk och relation som grund pelare med 
åtanke på en rad skyldigheter mot den andre parten. Väldigt starka band kan byggas med 
Guanxi och dess relations system39 Att förstå den Kinesiska kulturen med att ge gåvor, 
förhandla, Guangxi och så vidare krävs en gedigen kunskap om deras kultur.40

 
I Asien ligger begreppen positivt och negativt nära varandra och den ena kan inte finnas 
utan den andre. Om du frågar en Asiat om de är maskulina eller feminina förstår de inte 
vad du menar då de anser att det ena inte fungerar utan det andra och att de är starkt 
samband dem emellan. Likadant samband inom handeln där väst världen se vi att ett 
företag antingen är transaktionsbaserade eller relationsbaserade. I Kina finns inte den ena 
utan den andra och de anser att företagen använder sig av dem båda samtidigt. Skapandet 
av relationer och nätverk krävs det inte bara att man känner till de kulturella skillnaderna 
utan också hur man ska tackla dessa för att uppnå företagens mål.41      
 
Alla människor är en del av en kultur som styr hur vi uppträder i olika situationer. Genom 
kulturer lär vi oss hur vi ska anpassa oss till omvärlden. Ibland tenderar företagen att 
undvika att fokusera på det verkliga problemet utan tittar istället på faktorer som moral 
och hur kommunikationen påverkar resultatet. 42 När det i själva verkar är bristande 
kulturell förståelse som är problemet.43 Tro och värderingar styr hur vi uppfattar hur vi 
som kunder ser på produkter, varumärken med mera. Kulturen styrs av landets värde 
system som gör att vi väljer olika produkter beroende på kulturella faktorer. Vad som är 
rätt i ett land kan uppfattas på ett helt annat sätt i ett annat land.44    
 

3.2.1 Kommunikation 
 
Kommunikationen mellan olika länder runt om i världen är inte bara språket i sig utan 
även andra viktiga ting som kultur religion med mera. Det blir viktigt att förmedla rätt 
kommunikation genom hela organisationen. Kommunikationen blir då beroende att ta 
hänsyn till både företags kultur och till de olika nationernas kulturer. Den vanliga synen 
på kommunikation är informationsflödet inom organisationen. 45

 

                                                 
38 Fletcher, Fang, 2006, s 430-446 
39 Fletcher, Fang, 2006, s 430-446 
40 Blais, 2000, s 351 
41 Fletcher, Fang, 2006, s 430-446 
42 Burnett, Moriarty, 1997, s 129 
43 Moore, Rees, 2008, s 176 
44 Burnett, Moriarty, 1997, s 129 
45 Fill, 2005, s 36-41  
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Många företag tänker på intern kommunikationen när man frågar den vad 
kommunikation innebär för företaget men att innebörden är så mycket mer än bara 
internt. Kommunikationen med dina kunder är en viktig del av hur bra dina produkter 
kommer att sälja. Viktigt för företagen att använda rätt verktyg för sin kommunikation 
med kunderna så att de uppfattas på rätt sätt. Ett modernt IT företag bör göra reklam på 
nätet och inte använda sig av tidningar för att nå sina kunder och skicka rätt signaler till 
dem. Viktigt åt andra hållet att kommunikationen fungerar bra så at företaget kan få 
”feedback” på kampanjer, nya produkter med mera. Alla företag borde ta sig en extra 
fundering på valet av media innan man starter sin marknadsföringskampanj.46    
 

3.2.2 Marknadskommunikation 
 
En viktig del av företagets kommunikation till potentiella kunder är hur deras slogan som 
ska få kunderna att associera till deras varumärke ser ut. Nu när vi har en global marknad 
och många produkter som säljs är från utlandet. Det vill säga att det är stora företag som 
marknadsför de här produkterna. Vilket i sin tur leder till att företagets slogan, varumärke 
med mera måste finnas på olika språk och fortfarande väcka samma associationer hos 
kunderna.  Det leder till att företagen skapar ett behov att ha personal med stora 
språkkunskaper som kan se till att företagets namn, produkter, slogan, med mera inte 
missuppfattas på olika språk. Organisationen som lyckats har oftast ett varumärke som 
saknar motstycke i andra länders vokabulär.47

 

3.3 Språkliga faktorer 
 
Även om det finns stora språk skillnader inom världsekonomin finns det tydliga tecken 
på att engelskan blir företagens språk. Detta gäller både Europeiska länder så som övriga 
världen. Det är på grund av internationaliseringen som pågår världen över, eftersom det 
skapar behov av att kunna kommunicera med andra länder.48  
 
När företaget anställer personal behöver de således en rad olika individer med olika 
bakgrund och kunskaper. Det är enkelt att säga att mångfaldigheten är bra och en säker 
väg till framgång men hur ska den uppnås? Det fysiska avståndet inom organisationen till 
sina kunder gör att kommunikationen blir väldigt viktig. Självklart har företag investerat 
kommunikations hjälpmedel men nu stöter de på ett nytt hinder att personal inte förstår 
varandra. För många internationella organisationer kan dagligen stötta på mellan fyra och 
fem olika språk för att leverera en produkt. 49 Många företag som etablerat sig i Kina ser 
att språket är ett omfattande problem men att det enklaste sättet att lösa det på är att 
anställa personal med goda språkkunskaper. De ska åtminstone kunna föra ett socialt 
samtal på kinesiska.50 Om organisationen inte har ett gemensamt språk för hela 
leveranskedjan från tillverkare till kund tenderar det att uppstå problem. Problemen 
brukar bli sena leveranser fel vid beställningar och dylikt.51  

                                                 
46 Fill, 2005, s 36-41  
47 Dahlén, Lange, 2003, s 14-15  
48 Blais, 2000, s 26 
49 Feely, Harzing, 2003, 37-42 
50 Blais, 2000, s 350 
51 Feely, Harzing, 2003, 37-42 
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3.3.1 Språk strategi 
 
Innan ett företag tar förhastade beslut om vilken strategi man ska använda sig av bör man 
ta i beaktning tre faktorer: 
 

• Hur många språk rör det sig om? 
• Hur många funktioner inom företaget är involverade? 
• Hur stor kunskap krävs det för de olika språken? 

 
Viktigaste är att se till organisationens situation. Det vill säga hur stor är organisationen, 
det ger en klar tumregel om vilken strategi organisationen bör välja. Modellens uppgift är 
att användbar för att identifiera organisationens styrkor och svagheter när det kommer till 
språkliga faktorer. Den ger dessutom inblick i organisationens behov när det kommer till 
hur man ska arbeta med organisationens språk strategi. Problemet för många mindre 
företag är att använda sig av en språk strategi tar tid och pengar vilket de inte har. 52  Det 
finns studier om att de språkliga faktorerna kan skapa problem för organisationen då en 
så central del av verksamheten som ”feedback” kan leda till oskyldiga anklagelser av en 
högt uppsatt person. Visar hur viktigt det språkliga är inom en organisation.53 Det ska 
dock tilläggas att många organisationer negligerar betydelsen av att ha ett bra och hållbart 
språk strategi. Tyvärr är det som alltid inte möjligt att mätta de förluster man kan göra vid 
förlorade kontakter/kontrakt för att organisationerna inte kunde förstå varandra innan det 
är för sent. Ett sätt att minska ner på riskerna med språk barriärer är att ingå ett spå kallat 
”Joint venture” med ett bolag i landet av intresse.54  
 

3.4 Politiska faktorer 
 

3.4.1 Politiska förändring 
 
En av de största andledningarna till den ökade handeln internationellt är att avståndet 
mellan de kommunistiska länderna och de demokratiska länderna minskat drastiskt de 
senaste åren. Världshandeln är inte dåligt för de kommunistiska länderna då ökad handel 
leder till ökade intäkter från skatter och avgifter. Därtill ska det tilläggas att staten i 
kommunistländerna i stor utsträckning har börjat ge stöd för företag som vill exporterna 
sina varor. Exempel på detta är att staten hjälper till med information om länderna och 
hjälper till med att etablera bra kontakter för organisationen.55   
 

3.4.2 Sociala förändringar 
 
I dag runt om i världen finns det regeringar och andra politiska faktorer som arbetar emot 
förändringar. Även om företagen vill se förändringar för att underlätta handeln. Partier 

                                                 
52 Feely, Harzing, 2003, 37-42 
53 Cunningham, 2008, s.5 
54 Feely, Harzing, 2003, 37-42 
55 Daniels, Radebaugh och Sullivan, 2007, s 12 
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runt om i världen tenderar att lova förändringar för att locka till sig röster men i slutändan 
brukar förändringarna bli blygsamt små.56  

3.4.3 Politik 
 
I Kina är det inte helt enkelt att hitta kunniga människor inom deras rättsystem. Det leder 
till att företag måste lita blint på den inhemska personalen.57  
Politiken och kulturen i ett land ligger nära varandra. Det politiska systemet har funnits i 
många år och har genom åren påverkat landets befolkning och därigenom dess kultur. 
Finns tre system vad det gäller styret i ett land anarkism, totalitarism, pluralism.  
 
Anarkism: Anarkister vill inte ha någon stat eller dylikt utan anser att människor kan 
klara sig själva utan storebrors övervakande. 
   
Totalitarism: Stark styre, staten är absolut och ser ofta folket näst intill som slavar. Staten 
har en stor makt över landet, vad som ska produceras och så vidare.  
 
Pluralism: Någonstans mitt emellan ovanstående exempel och det system som vi i väst 
har idag.  
 
I ett större perspektiv gällande hela världen blir det annorlunda då många Europeiska 
länder är pluralister. Situationen är helt annorlunda i Asien där majoriteten länder är 
totalitära. Vid handel dessa emellan kan meningsskiljaktigheter uppstå. Vilket skapar 
stora behov för inblandade parter att veta om och respektera varandras olika 
ståndpunkter.58

 
Regeringar har börjat inse att de kan börja uppnå sina egna mål genom internationell 
handel och har därmed öppnat upp sina gränser allt mer. Tre huvudfaktorer för 
internationell handel: 
 

• För att uppnå ömsesidiga fördelar 
• För att kunna lösa problem ett land inte klarar av ensamma 
• Handskas med problem som ligger utanför det egna landets gränser59  

 

3.4.4 Lagar och regler 
 
Lagar och regler bestämmer vad företag får och inte får göra. Den inhemska lagen 
reglerar frågor som skatter, anställda med mera. Det finns också en internationell lag som 
reglerar de tidigare nämnda faktorerna i vilket land som skatter, moms, 
arbetsgivaravgifter med mera ska betalas. Därtill ska tilläggas att internationella reglerna 
styr vilka länder organisationerna får handla med. Företag måste ta hänsyn till inhemska 
lagar och regler och ta dessa i beaktning innan de etablerar sig på en ny marknad.60  

                                                 
56 Edelman, 2001, s 18-23 
57 Blais, 2000, s 351 
58 Wild, Wild och Han, 2007, s 86-87  
59 Daniels, Radebaugh och Sullivan, 2007, s 12 
60 Daniels, Radebaugh och Sullivan, 2007, s 22-23 
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3.4.5 Kritik mot globalisering 
 
Länder tenderar att förlora kontrollen och makten över det egna landet vid ökad 
internationalisering. Därtill finns det kritik om att den ekonomiska tillväxten inte alltid är 
positiv för utvecklingsländerna. Globaliseringen ökar klyftorna i samhället med att göra 
de rika rikare. Dessutom finns det forskning om att företag flyttar tillverkningen till andra 
länder tjänar inte landet på den förlorade lönerna förhållande till det billigare priset på 
varorna. Andra fenomen är att länder blir utfrysta som att andra länderna inte köper deras 
trä från regnskogen.61  
 

3.5 Strategiska faktorer 
 
Marknads strategier är utvecklade för att hjälpa företaget att fatta rätt beslut och att skapa 
strategiska visioner. Strategiskt beslut pratar man om vad som kommer att påverka 
företaget om ett år utifrån vad vi gör nu. Målet är både att förutse vad som kommer att 
hända och att fatta beslut som riktar förutsättningar till någonting bra för företaget. Målet 
är att både förutse vad som kommer att hända så som att fatta besluten om företages 
situation för att tackla förutsättningarna på rätt sätt. Ofta uppstår problemen när 
strategierna inte implementeras i organisationen även om de är utarbetade och klara. 
Rollen som strategierna har för ett företag är att förbise andra alternativ och förfina den 
lösning som passar företagets situation bäst.62

 
”External analysis” 
”External Analysis” innebär att göra efterforskningar utanför företaget. 
Undersökningarna bör utreda frågor som trender, hot, möjligheter med mera. Stor del 
handlar om att göra bedömningar om hur trender, hot möjligheterna kommer att påverka 
företaget och utifrån det ta beslut om hur företagets framtida strategi ska utformas.63  
 
”Internal Analysis” 
Precis som det låter innebär ”Internal Analysis” att företaget ser över den egna 
organisationen. Främst fokus på områden som styrkor svagheter och strategiska problem 
som företaget har eller står inför. Den här typen av analyser görs oftast på en produkt 
eller tjänst eller ett specifikt affärsområde för att uppnå det bästa resultatet.64    
 

                                                 
61 Daniels, Radebaugh och Sullivan, 2007, s 14-16 
62 Aker, 2005, s 19 
63 Aker, 2005, s 21 
64 Aker, 2005, s 26 
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3.5.1 Val av strategi 
 
När företag ska välja mellan olika strategier bör de ha i åtanke en del faktorer att ta 
hänsyn till.  
 

• Olika scenarion 
• Skapa ett värde för kunderna 
• Framhäva konkurrensfördelarna 
• Vara konsekventa med företagets visioner och mål65 

 

3.5.2 Varför vill organisationer etablera sig utomlands? 
 

• Sälja mer: Att säja mer är precis som det låter tillgång till en större marknad 
innebär en större efterfrågan och mer försäljning betyder i regel bättre resultat. 66  

 
• Tillgång till resurser: Svårt att få tag på naturtillgångar i det inhemska landet och 

ge företaget fördelar vid förhandlingar om de tillverkar produkterna i landet som 
de köper resurserna ifrån. Resurser är givetvis mer än bara naturtillgångar, 
exempel arbetare kapital med mera. 67 

 
• Minska riskerna: Det är en risk att inte expandera då tenderar dina konkurrenter 

att växa och bli starkare och de kan utgöra ett hot till organisationen på din 
inhemska marknad. 68  

 
 

                                                 
65 Aker, 2005, s 19-26 
66 Daniels, Radebaugh och Sullivan, 2007, s16-18 
67 Daniels, Radebaugh och Sullivan, 2007, s16-18 
68 Daniels, Radebaugh och Sullivan, 2007, s16-18 
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4. Empiri 
 
Frågorna som ställdes vid intervjutillfället står i Kursiv stil för att underlätta för läsaren. 
Efter det följer respondenternas svar. Jag har valt att dela in de fem respondenterna efter 
vilket företag de tillhör.  
 

4.1 HW-Carlsen 
 
Företagsbeskrivning 
 
HW-Carlsen grundades 1966 av en ingenjör vid namn HW Carlsen, som hörs på namnet 
var han dansk. Han hade en ide som gick ut på att flytta cement alltså inte betong utan det 
torra pulvret mellan land och fartyg. Idag kan samma metod användas för alla typer av 
torrt pulver mellan land och fartyg, bolaget växte och blev väletablerade på marknaden.  
 
2005 köpte två skånska investerare bolaget, de nya ägarnas avsikt var att sälja reservdelar 
till gamla system, vilket visade sig inte vara någon lönsam ide. De fick i stort sätt gå till 
banken med jämna mellanrum och låna pengar för att hålla verksamheten flyttande. 
Sedan vände vindarna när företaget fick kontakt med ett holländskt bolag som lede till en 
rad nya beställningar. Dåvarande ägarna ansåg sig inte kapabla att leva upp till den nya 
efterfrågan och säljer företaget till en grupp av Schweiziska investerare. Efter att 
investerings bolaget tog över sommaren 2007 har försäljningen gått lite trögt tills för 
någon vecka sedan då HW-Carlsen fick in en rad nya beställningar. Vilket kommer att 
leda till en expansion för att klara av att leverera de nya beställningarna.  
 
Omsättningen det här året kommer ungefär att hamna på 80 miljoner. HW Carlsen 
bedriver ingen egen tillverkning utan våra anställda är projektledare, systemkonstruktörer 
och säljare. Stora delar av verksamheten går ut på att bygga system som är till för att 
lossa och lasta cement från fartyg. HW-Carlsens marknad är världen, stora delar av 
fartygen byggs i Kina vilket medför att stora delar av HW-Carlsens kunder är 
lokaliserade i Kina. Det ska tilläggas att det inte alltid är varven som bygger båtarna som 
är deras kunder utan rederierna som ofta är europeiska företag vilket förklarar att HW-
Carlsen har världen som marknad.  
 
Hur gjorde ni för att komma in på marknaden i Asien? 
 
HW Carlsens etablering i Asien har inte varit av marknadssjäl, genom det Holländska 
företaget fick HW-Carlsen bra kontakter med viktiga potentiella kunder i Kina.  
Etableringen i Asien beror på två saker, det första är att HW-Carlsen gärna vill ha en 
person på plats i Asien med tanke på att det är en stor del av HW Carlsens marknad. Det 
andra är att HW-Carlsen vill sänka sina kostnader, främst sänka kostnaderna för 
konstruktionsarbete, dessutom är det lättare att få tag på ingenjörer på Filippinerna. 
Lönerna är lägre än vad de är i Sverige, de är helt enkelt mer produktiva för en lägre 
kostnad.  
 
 
 
 



 19

Kontakter ni tog vid etableringen i Asien? 
 
Först bestämde HW-Carlsen sig för att öppna ett kontor någonstans för att minska sina 
kostnader. När HW-Carlsen bestämt sig för Asien och i slutändan valde de att lokalisera 
sitt kontor på Filipinerna. HW-Carlsen tog kontakt med en lokal advokat som har hjälpt 
till med bolagsbildning och att starta verksamheten på Filippinerna. Vi hade funderingar 
på att placera kontoret i Kina ett tag men de avstod därför att på Filippinerna talar alla i 
stort sätt engelska. Vilket leder till att HW-Carlsen står närmare varandra språkligt och 
det är mycket krångligare att starta en verksamhet i Kina.  
 
Vid beslut att satsa på Asien tog ni hänsyn till politiska, kulturella, språkliga faktorer vid 
val av land?  
 
Det kan man säga att de gjorde Filippinerna har styrts av jänkarna under en längre period, 
invånarna pratar i stort engelska flyttande dessutom står de närmare den västerländska 
kulturen än de övriga länderna i Asien. Som nämnts tidigare var HW-Carlsen bereda att 
etablera kontoret i Kina det vill säga att de politiska faktorerna har de inte tagit någon 
speciellt hänsyn till. Men visst är Kinas politiska system krångligare och mer 
komplicerade regel system än vad de har på Filippinerna. I stortsätt kan alla tala flyttande 
engelska och det gör det lättare för europeiska företaget att kommunicera med 
befolkningen på Filippinerna. En annan viktig faktor är att det är enkelt att hitta kunnig 
personal för en billigare kostnad.  
 
Hur viktigt är det att göra sig ett namn i Asien när ni etablerade er? 
 
På Filippinerna har inte HW-Carlsen något behov av att göra befolkningen medvetna om 
företagets namn men som helhet är det givetvis viktigt att företagsnamnet medför en 
positiv klang hos allmänheten. Vid etableringen hade HW-Carlsen inga intressen av att 
göra sig ett namn då de öppnade kontoret för att förbereda ritningar och dylikt inför 
försäljning av systemen. Självklart är HW-Carlsen som varumärke otroligt viktigt att vi 
ger en positiv och trovärdig bild till människor i regionen, om inte annat för att hävda sig 
som en bra arbetsgivare.  
 
Hur har satsningen fallit ut? 
 
Då behöver man gå tillbaka och titta på de tidigare nämnda målen som HW-Carlsen satt 
upp för etableringen i Asien. Huvudsyftet med att öppna ett kontor på Filipinerna med att 
minska kostnaderna för support tjänster till kontoret i Malmö. HW-Carlsen har minskat 
sina kostnader och det var huvudorsaken till flytten så svaret är ja satsningen har så här 
långt varit framgångsrik.  
 
Har ni marknadsfört ert varumärke i Asien? 
 
HW-Carlsen har ett gränsnätverk med sina potentiella kunder. Det är mer eller mindre 
sina säljare som är HW-Carlsen marknadsförare som sköter kontakterna med kunderna. I 
branschtidningarna har HW-Carlsen med jämna mellanrum även annonser, i och med att 
den här typen av press inte bara publiceras i Asien utan runt om i världen. Hur resultat 
från dem ser ut vet jag inte, i marknadsförings syfte är extremt viktiga att HW-Carlsen 
håller de utlovade leveranstiderna.   
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Vad kunde ni ha gjort annorlunda för att lyckats ännu bättre? 
 
Vad HW-Carlsen har att jobba på är en bättre kommunikation mellan kontoren, det vill 
säga att det svenska kontoret måste skicka över all teknisk information som medarbetarna 
på Filipinerna behöver. Det finns fortfarande några medarbetare som har svårt att släppa 
iväg allt material, om det beror på att de är rädda för sitt jobb eller vad det beror på vet 
inte respondenterna. Det är något HW-Carlsen måste jobba med att få bättre 
kommunikations flöde mellan kontoren. Framförallt tänkt mer på kommunikationen även 
om vi alla kan engelska så är det trots allt skillnader mellan två länder med en så pass 
stort geografisk avstånd.  
 
Vad finns det för risker med att låta allt vara oförändrat? 
 
Främst är det om HW-Carlsen inte lyckas få sina medarbetare är våga släppa iväg 
informationen mellan kontoren, risken är att HW-Carlsen bygger upp två parallella 
organisationer som gör samma arbete. HW-Carlsen bör fundera över hur de ska öka 
kommunikationen mellan kontoren för att inte försvåra arbetet. Det kan i sämsta fall leda 
till en rad bakslag för organisationen med missade deadlines och på så sätt förlorade 
kontrakt i framtiden.  
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4.2 Ahlsell 
 
Företagsbeskrivning 
 
Ahlsells startade 1910 då såldes mest rördelar av ett mindre sortiment, sedan har företaget 
sakta men säkert växt. Ahlsells inriktar sig främst mot professionella användare som är i 
behov av produkter inom områdena El, Verktyg & Maskiner, Bygg och Kyl, VVS. Att 
Ahlsells inte bedriver handel med privatpersoner beror på att Ahlsells produkter är så 
pass specialiserade att det inte finns någon marknad för dem, marknaden är inte 
tillräckligt stor för att bli lönsam. Där Ahlsells fokuserar på att ge kunden en bra och 
fördelaktig helhetslösning med en egen privat säljare som kontaktperson. Det Ahlsells 
också är stolta över är sin väl utvecklade logistiklösning som ger kunderna sina produkter 
snabbt.  
 
Hur gjorde ni för att komma in på marknaden i Asien? 
 
Ahlsells har öppnat ett Asien kontor i Kina som de har för att kontrollera marknaden då 
stora delar av tillverkningen sker i Asien numera. Dessutom köper Ahlsells in stora delar 
av sina produkter från Asien, Kina i synnerhet. Det som ligger bakom förändringen är 
inköps priserna blir lägre från Kina än i andra delar av världen. Självklart ökar logistik 
kostnaderna som en följd av detta men är ändå i slutändan ett bättre val för Ahlsells. 
Personerna som arbetar på Kina kontoret är lokala förmågor som har bra överblick på den 
Kinesiska marknaden. Avsikten är att filialen ska följa både marknaden och politiska 
förändringar på plats i Kina. Detta sker för att vi ska kunna följa utvecklingen av priser, 
skatter, lagar och regler som påverkar våra affärer. Filialen har också som uppgift att 
knyta kontakter och förmedla Ahlsells varumärke i regionen för vem vet vad det kan leda 
till i ett senare skede. 
 
Kontakter ni tog vid etableringen i Asien? 
 
Ahlsells har lokala förmågor anställda för att försäkra oss om att de får den bästa 
informationen. Kontoret Ahlsells har öppnat är främst ur ett strategiskt perspektiv som de 
kommer att utveckla med tidens gång. Det vill säga att idag har kontoret som uppgift att 
se över hur marknaden ser ut utifrån en rad olika kriterier, Kina styr viktiga delar som hur 
prisnivåer och dylikt utvecklas i hela världen. 
 
Vid beslut att satsa på Asien tog ni hänsyn till politiska, kulturella, språkliga faktorer vid 
val av land? 
 
Ahlsells är givetvis medvetna om att det är skillnader mellan länderna men det viktigaste 
för dem har alltid varit att minska sina konstanter för inköp av produkter. Det är delvis 
det som kontoret i Kina har som uppgift att ha så pass bra vetskap om marknaden och 
Kina att de undviker att göra misstag när Ahlsells handlar med sina leverantörer i Asien. 
Språkligt kan det vara ett problem ibland då det visat sig att inte alla har besitter de 
engelskkunskaperna som krävs för att göra affärer men återigen är det Kinakontorets 
arbetsområde att undan röja eventuella hinder vilket de har gjort på ett tillfredställande 
sätt.   
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Hur viktigt är det att göra sig ett namn i Asien när ni etablerade er? 
 
Det beror på syftet med etableringen givetvis, för Ahlsells handlar det mer om att titta på 
hur marknaden ser ut och hur prisbilden utvecklas. Naturligviss är det viktigt att Ahlsells 
förmedlar en bra bild av Ahlsells som varumärke för det Kinesiska folket. Om man gör 
bort sig i introduktionsfasen blir det oerhört svårt att reparera i ett senare skede. 
Naturligtvis vill Ahlsells synas i ett brett perspektiv inte bara ur ett inköpsperspektiv även 
om det kan leda till att inköpspriserna går ner.  
   
Hur har satsningen fallit ut? 
 
Ahlsells syfte var att köpa in varor billigare och att öppna ett kontor som ska hålla koll på 
prisutveckling och dylikt utifrån kriterierna de har, anser respondenten att satsningen 
fallit väl ut.  
 
Har ni marknadsfört ert varumärke i Asien? 
 
Främst genom att synas på plats och då med lokala företag och andra intressanta 
kontakter. Ahlsells har inte haft någon reklamkampanj men i ett senare skeda är det högst 
sannolikt att de kommer att börja så smått att göra reklam för företaget i allt större 
utsträckning om det blir tal om att börja sälja produkter i Kina. Hur det skulle se ut vet 
jag inte idag.    
 
Vad kunde ni ha gjort annorlunda för att lyckats ännu bättre? 
 
Bättre användning av kontoret i Kina från Ahlsells inköpares sida, det respondenten 
menar är att använda sig mer av den lokala kännedom och kunskap som Filialen besitter 
om den Kinesiska kulturen. Det finns säkert ett flertal saker på detaljnivå men i det stora 
perspektivet har Ahlsells lyckats bra i sin satsning i Asien.   
 
Vad finns det för risker med att låta allt vara oförändrat?  
 
Vågat göra inköp tidigare från Asien än Ahlsells gjorde, det är alltid enkelt att vara 
efterklok och när företaget har ett positivt resultat efterhand säga att Ahlsells borde ha 
gjort satsningen tidigare. Framför allt rör det sig om ekonomiska konsekvenser för 
företaget och dess kunder när Ahlsells inte får de bäst möjliga priserna vid inköp av 
produkter.   
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4.3 Kungsörs Plast 
 
Företagsbeskrevning 
 
Kungsörs plast AB grundades 1884 det är ett familjeföretag i fjärde generationen. 
Kungsörs Plast tillverkade först sina produkter i trä men på 50 talet övergick 
produktionen till komplicerade plast produkter, idag har Kungsörs plast kunder som 
Volvo och ABB. Främsta anledningen till förändringen på 50 talet var att klädnypor 
började tillverkas i plast istället för av trä. Under 80 talet har de också börjat sälja plast 
rör för bensinmackar. Det vill säga transporten av bensin mellan tankar pumparna varav 
mycket ligger under marken vilket kräver bra kunskap om materialets påverkan under de 
här förutsättningarna.  
 
Det var under 80 talet som Kungsörs plast började sälja sina produkter i Asien. Kungsörs 
plast har varit i Kina sedan 2001 och öppnade ett kontor där 2002, som det ser ut idag är 
Europa fortfarande Kungsörs plast huvudmarknad men som utvecklingen ser ut kommer 
Asien att gå om inom några år.   
 
Hur gjorde ni för att komma in på marknaden i Asien? 
 
Kungsörs plast gjorde det genom kontakter med kinesiska oljebolag, man kan säga att 
Kungsörs plast hamnade i Kina mer eller mindre av slumpmässiga kontakter. Det är 
väldigt viktigt att ha väl fungerande nätverk i Kina om man vill lyckas. Självklart kan 
man säga att Kungsörs plast använt sig av nätverk för att etablera företaget på marknaden 
men det var först 2002 som de tog steget och öppnade ett säljare kontor i Kina. När 
Kungsörs plast etablerade kontoret i Kina hade de redan varit involverade på marknaden 
en längre tid. Vilket innebär att kontoret mer eller mindre öppnades för att Kungsörs plast 
ser ett ökat behov av att finnas på plats på en växande marknad.  
 
Kontakter ni tog vid etableringen i Asien? 
 
Vid introduktionen hade Kungsörs plast hjälp av exportrådet som bidrog med viktiga 
synpunkter och information som hjälpte dem väldigt mycket exempelvis lagar och regler. 
Företags kontakter hade Kungsörs plast sedan tidigare etablerat och visste att det fanns en 
marknad för deras produkter. Viktigt för dem att få kontakt med det lokala klimatet då 
Kungsörs plast anställde bara inhemsk personal som säljare. Idag har Kungsörs plast inte 
längre några kontakter med exportrådet.  
¨ 
Vid beslut att satsa på Asien tog ni hänsyn till politiska, kulturella, språkliga faktorer vid 
val av land? 
 
Nej det är bara baserat på kontakter som Kungsörs plast tog sig in på marknaden. Det är 
klart att Kungsörs plast i någon mån funderade över om de skulle klara av att 
kommunicera på ett bra sätt med kunderna. Som det ser ut idag har det fungerat på att bra 
sätt och Kungsörs plast har ett kontor med personal som behärskar det Kinesiska språket 
på utmärkt sätt. På det sättet minskar också de kulturella skillnaderna och personal är väl 
insatt i hur viktigt det är med bra nätverk, vilket för en utomstående kan låta väldigt 
komplicerat och främmande.  
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Hur viktigt är det att göra sig ett namn i Asien när ni etablerade er? 
 
Otroligt viktigt eftersom Kungsörs plast jobbar inom en liten nisch och det är för dem 
viktigt att synas i Kina. Rör för bensinstationer är en liten nisch och inte finns speciellt 
många aktörer gör det inte mindre viktigt att marknadsföra sig och sitt varumärke. Andra 
sidan blir det enklare att synas och de som jobbar inom branschen känner till Kungsörs 
plast och vad de gör det är mer eller mindre för att bibehålla sin position på marknaden 
och att framföra vad företaget står för. Givetvis otrolig viktigt att Kungsörs plast syns för 
sina kunder. Men att ha någon större reklam kampanj skulle inte öka försäljningen 
tillräckligt för att vara lönsamt då Kungsörs nisch är väldigt begränsad.  
 
Hur har satsningen fallit ut? 
 
Satsningen har fallit mycket väl ut som det ser ut idag, satsningen i Kina bär sina 
kostnader med råge. Givetvis är det beroende på vad målet är med satsningen men i 
Kungsörs plasts fall har satsningen fallit väl ut så här långt och det ser ljust ut även i 
framtiden. Försäljningen hade vi innan vi öppnade ett kontor i Kina men om vi ser till 
dem båda har det fallit ut väl. Kontoret som Kungsörs öppnade berodde på att språket 
fortfarande är ett problem och alla delar i Kina inte har samma kunskaper inom det 
engelskan språket. Det är inhemsk personal som Kungsörs plast har anställda i Kina med 
språket som stark bidragande orsak.  
 
Har ni marknadsfört ert varumärke i Asien? 
 
Ja det har Kungsörs plast gjort främst genom mässor inom branschen, det finns otroligt 
stora möjligheter i Kina marknaden är enorm. Beror till stor del att Kungsörs plast arbetar 
i en så pass liten nisch att inte ens finns några tidskrifter på området eller tillräckligt bra 
utdelning för att göra reklam i media. Det förhåller sig också så att när nätverken är 
viktiga blir våra säljare också enormt viktiga i marknadsföringen. Det vill säga hur bra 
kontakter personalen har med potentiella kunder blir också en typ av marknadsföring för 
Kungsörs plast. Fråga är hur man ser på marknadsföring, Kungsörs plast tycker att det är 
marknadsföring som deras säljare ägnar sig åt när de är ute och pratar med kunder om 
företagets produkter.  
 
Vad kunde ni ha gjort annorlunda för att lyckats ännu bättre? 
 
Generellt är det svårt att veta hur det kommer att utveckla sig men det är otroligt viktig 
del i Kina är nätverken, det är för alla företag viktigt att ha starka nätverk i Kina för att 
lyckas. Det gör Kungsörs plast genom att ha bra och kunniga säljare för det är säljarna 
som har den mesta kontakten med kunderna och på så sätt är det dem som bygger 
nätverken. Vilket i sin tur ledder till att personalen blir otroligt viktig då det är svårt att ha 
bygga upp bra nätverk om man inte redan verkat några år inom branschen. Som det ser ut 
idag har Kungsör sju personer som jobbar i Kina. Personalen är alla inhemska och kan 
språket och förstår de viktiga delarna med kulturen. Givetvis besöker personal från det 
svenska kontoret Kina med jämna mellanrum. Det kanske är en del av problemet om vi 
slappnar av och inte ser till hot från konkurrenter. 
 
 
 
 



 25

Vad finns det för risker med att låta allt vara oförändrat? 
 
Det finns alltid konkurrens och vis utsträckning lokal konkurrens även om Kungsörs inte 
upplevt speciellt mycket konkurrens än så länge. En annan risk är att personal styrkan i 
Kina är Kungsörs väldigt beroende av skulle alla sluta idag skulle Kungsör få det väldigt 
tufft. Det finns alltid hot som politiska och valutarisker när man agerar i ett annat land 
men det gäller för i stort sätt alla länder inte speciellt knutet till Kina. Svårt att undvika att 
Kungsörs plast blir beroende av personalen men och andra sidan kan det leda till stora 
framgångar med lyckade relationer och kontaktnät som personalen byggt upp.   
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5. Analys 
 
I analysdelen kommer jag att binda ihop teorin med empirin. Jag kommer att använda 
mig av de fyra blocken.  
 

5.1 Emerging markets 
 
Alla tre företagen har valt att etablera sig på ett eller annat sätt i Asien. Asien är en av de 
snabbast växande ekonomierna runt om i världen och med hänsyn till den potentiella 
marknaden valde företagen att etablera sig i Asien. Precis som teorin säger har länderna i 
regionen idag öppnare syn på utländska företag. 69

 
Av de tre företagen jag intervjuat har de visat på att Svenska företag har väldigt olika 
avsikt med sin etablering i Asien. HW-Carlsen vill minska sina kostnader70. Ahlsells vill 
minska kostnaderna för inköp av produkter men också för att få en bättre kontroll över 
förändringar inom branschen71. Kungsörs plast vill öka sin försäljning av plaströr till 
bensinmackar i Kina72.   
 

5.2 Kulturella faktorer 
 
Teorin inom området kultur skriver mycket om vikten av nätverksbyggande och 
förståelse.73 Här ser jag tydliga tecken på att företagen anammat teorin genom att anställa 
inhemsk personal till de Asiatiska kontoren. HW-Carlsen har etablerat sitt kontor på 
Filippinerna där man anställt inhemsk personal. Respondenterna anser också att valet 
blev Filippinerna grundar sig i att de står närmare befolkningen på Filippinerna 
kulturellt.74 Ahlsells och Kungsörs plast har och sin sida valt att etablera sina kontor i 
Kina och har där med också anställt inhemsk personal för att göra det bäst möjliga 
förutsättningar för att kunna utveckla bra nätverk.75

 
Frågan är hur viktiga de kulturella faktorerna egentligen är då teorin talar om att 
företagen brukar närma sig varandra och har förståelse för att den andra parten inte är 
insatt i alla delar av den andres seder och bruk.76 Om så är fallet att de Asiatiska 
företagen har en förståelse för att västerlänningar inte begriper sig på alla delar av den 
Asiatiska kulturen. Det är svårt att få grepp om hur pass viktigt de kulturella skillnaderna 
är då teorin säger två olika saker. Den ena fraktionen talar om att de närmas sig varandra 
och den andra att utan nätverk är det omöjligt att göra affärer i Asien. 
 

                                                 
69 Burnett, 1997 
70 Kapitel 4.1 
71 Kapitel 4.2 
72 Kapitel 4.3 
73 Fletcher, Fang, 2006 
74 Kapitel 4.1 
75 Kapitel 4.2, 4.3 
76 Fletcher, Fang, 2006 
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Jag anser att företagets agerande tyder på att det är viktigt med nätverk då alla tre 
företagen anställt inhemsk personal med kulturella skillnader i åtanke, det beror givetvis 
också på de språkliga skillnaderna som jag återkommer till.          
 
Kan detta bero på att den största delen av forskningen på området utförs av västerländska 
forskare och det är möjligt att svaren från de kinesiska företagen blir vridna därefter. 77 
Det skulle vara en möjlig förklaring till att de Svenska företagen i Asien är av en annan 
åsikt än delar av teorin. 
 
Viktigt att ha i åtanke är också om ett västerländskt bolag inte får ett kontrakt vad beror 
det egentligen på. Om de frågar det asiatiska bolaget säger de sanningen om varför de 
inte fick kontraktet? Jag tror att de Asiatiska bolagen inte säger hela sanningen om det 
exempelvis beror på att de ur ett kulturellt perspektiv känt sig kränkta. Enligt teorin 
anpassar vi människor oss efter kulturen då det styr hur vi ser på omvärlden78.  
 

5.3 Språkliga faktorer 
 
Engelskan blir allt viktigare för internationella företag då det har växt fram till att bli det 
internationella företagsspråket. Lägg därtill att teorin säger att många företag som 
etablerar sig i Kina ser språket som ett stort problem. 79

 
Det bekräftas av respondenterna som har tagit stor hänsyn till hur man ska förhålla sig till 
de språkliga skillnaderna. HW-Carlsen har placerat kontoret på Filippinerna till stor del 
beroende på att befolkningen i regel talar flyttande engelska. Med hänsyn till att många 
av deras kunder är Skeppsvarv i Kina eller rederierna som äger båtarna gör att språket 
blir viktigt. Jag tror att det underlättar för HW-Carlsen att de har kontakt med företag i 
Kina som har Europeiska kontakter redan innan vilket gör att man inte blir det första 
företaget de har kontakt med från utlandet. De kinesiska företagen har i regel en person 
som kan engelska.80 Ahlsells och Kungsörs plast löste problemet genom att anställa 
inhemsk personal, men problemet finns fortfarande där med hur goda engelska kunskaper 
de har och hur bra man förstår varandra inom organisationen. Det är inte bara hur man 
förstår varandra språkligt utan hur hela kommunikationsflödet fungerar.81   
 
Jag tycker att det är två hållbara lösningar för de tre företagen med tanke på att de har tre 
olika funktioner på marknaden i Asien. Men löser det verkligen det språkliga problemet i 
det långa loppet är inte risken fortfarande stor att det blir två kontor med dålig 
kommunikation dem emellan. Vilket empirin visar på att så är fallet då HW-Carlsen 
upplevt problem med att få personalen att skicka det nödvändiga materialet mellan sig.82 
Medan Ahlsells och Kungsörs plast verkar mer använda kontoren i Asien som fristående 
enheter med lite direktkontakt med Sverige. 
 
 

                                                 
77 Fletcher, Fang, 2006 
78 Burnett, Moriarty, 1997 
79 Blais, 2000 
80 Kapitel 4.1 
81 Kapitel 4.2, 4.3 
82 Kapitel 4.1 
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Teorin på området råder företagen att titta på tre faktorer: 83

 
• Hur många språk rör det sig om? 
• Hur många funktioner inom företaget är involverade? 
• Hur stor kunskap krävs det för de olika språken? 

 
Givetvis viktiga faktorer att ta hänsyn till men respondenterna har lagt vikten vid punkt 
två och tre då det rör sig om bara ett fåtal språk att ta hänsyn till. Någon annan lösning än 
den de har idag tror jag skulle bli för kostsam för att bli ekonomisk försvarbart.  
 
Kommunikationen inom ett företag är också väldigt viktigt och påverkas av olika 
faktorer. 84 HW-Carlsen anser att de har vissa problem med att få kontoren att dela 
information mellan sig och det beror inte bara på språkligt att förstå varandra utan går 
djupare än så. Frågan är om detta är kommunikationsbrist eller att de känner konkurrens 
från det andra kontoret och att de ger bort sina egna arbetsuppgifter. 
 
Alla företag behöver ha bra och tydlig kommunikation med sina kunder av en rad 
anledningar. 85 Alla tre företagen ser sina säljare som en del av företagets marknadsföring 
och det är givetvis sant att de har en sådan roll. HW-Carlsen publicerar reklam i 
tidskrifter medan Kungsörs plast anser att deras nisch är så pass liten att marknadsföring 
inte lönar sig då effekterna blir för små. Jag argumenterar emot Kungsörs ståndpunkt här 
och anser att marknadsföringen är så mycket mer än bara att synas och att människor ska 
känna igen deras varumärke. Även om Kungsörs plast arbetar inom en liten nisch 
behöver de ändå etablera deras mål för kunderna, ska sägas att Kungsörs plast medverkar 
på mässor inom branschen men är det tillräckligt86. Frågan är om det är stor täckning nog 
för att inte bara behålla sina nuvarande kunder utan också att hitta nya. Ahlsells har andra 
behov som jag ser det då de inte säljer något utan de köper in produkter för försäljning i 
Sverige. Ahlsells vill få information om hur marknaden utvecklar sig och hur prisbilden 
ändras87. De är mer i behov av bra kommunikation på ett nätverksplan med en bredd bild 
hur marknaden utvecklas och att upptäcka förändringar. Vilket också kräver att företaget 
har en bra kommunikation med allmänheten. 
 
Finns det rätt och fel? Jag anser att det inte gör det, det finns säkert en rad olika teorier 
som säger att marknadskommunikationen är väsentlig och livsviktig men i slutändan när 
det rör sig om vad företaget får ut av investeringen kan bilden bli en annan.88  
 

                                                 
83 Feely, Harzing, 2003 
84 Fill, 2005 
85 Fill, 2005  
86 Kapitel 4.3 
87 Kapitel 4.2 
88 Lange, 2003 



 29

5.4 Politiska faktorer 
 
Regeringar har insett vikten av ökad internationalisering. De har således närmat sig de 
västerländska ländernas syn på globaliseringen.89  
 
Teorin stärks av att de tre svenska företagen kan starta kontor och handla med Asiatiska 
länderna utan några regler som hindrar dem, väcker givetvis frågor om vart det leder oss 
om länderna runt om i världen blir allt mer lika varandra. Det torde inte minska varje 
enskilt lands chanser att bestämma över sig själva. I dags läget ser jag inga problem med 
att vi blir mer lika varandra men någonstans går gränser för att det kan hämma 
utvecklingen.90   
 
HW-Carlsen startade upp ett kontor på Filippinerna men de hade långt gångna planer på 
att öppnat kontoret i Kina. Utifrån faktorerna med språket och att det är mindre 
komplicerat att öppna ett kontor på Filippinerna tog de sitt beslut.91 Respondenterna från 
Kungsörs plast och sin sida ser de politiska faktorerna som en risk oavsett vilket land 
man sattsar på.92 Den här synen på det politiska klimatet från respondenterna är väldigt 
passiv. Finns en rad rapporter om att länder med starka ledare genom åren tenderar att gå 
tillbaka och ”befolkningen uppskattar att inte behöva tänka själva”.93 Vilket kan ändra på 
ett lands förutsättningar på väldigt kort tid. Det finns regler som försöker att reglera detta 
och dylika problem med handeln genom internationella lagar.94  
 
Teorin pratar om tre punkter som bör tas i beaktning när det gäller globalisering: 95  
 

• För att uppnå ömsesidiga fördelar 
• För att kunna lösa problem ett land inte klarar av ensamma 
• Handskas med problem som ligger utanför det egna landets gränser 

 
De här punkterna tycker jag är på gränsen till naiva. Länder och företag ser i regel bara 
till sig själva och för egen vinning det handlar om att öka vinsten.  
 
Jag tror inte att svenska företag som sattsar i Asien bryr sig speciellt mycket om 
ömsesidiga fördelar ifall de inte skulle tjäna pengar på det. Givetvis för handeln med sig 
fördelar med att fler varor blir tillgängliga priserna faller men att tro det målet är något 
större än att tjäna pengar tror jag man blir lurad. Som Kungsörs plast uttryckte sig 
satsningen varit framgångsrik då kontoret bär sina kostnader med råge96.    
 
Respondenterna anser inte att det politiska problemen finns där utan de anser att det inte 
är något hot i dags läget. Vilket jag kan förstå då det inte finns några tecken på att Kina 
tänker sluta sig igen snarare tvärt om. Stora frågan är dock vart de kommer att dra gränser 
för hur öppna de Asiatiska länderna kommer att bli.  

                                                 
89 Daniels, Radebaugh och Sullivan, 2007 
90 Daniels, Radebaugh och Sullivan, 2007 
91 Kapitel 4.1 
92 Kapitel 4.3 
93 Rapport, 2008-04-25 
94 Daniels, Radebaugh och Sullivan, 2007 
95 Daniels, Radebaugh och Sullivan, 2007 
96 Kapitel 4.3 
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5.5 Strategiska faktorer          
    
När vi pratar om strategier är det enligt teorin strategiska beslut som leder till de 
resultaten som företaget vill se inom några år. 97 Att välja strategi för företaget är inte lätt, 
det finns så mycket du måste ha i åtanke tillexempel: 98

 
• Olika scenarion 
• Skapa ett värde för kunderna 
• Framhäva konkurrensfördelarna 
• Vara konsekventa med företagets visioner och mål 

 
Jag är förvånad att respondenterna ger intrycket av att vara av den uppfattningen att 
marknadsföring inte är viktigt för dem. Jag tror inte att Kotler skulle hålla med om det.99 
Som det ser ut är det HW-Carlsen som är det företaget som har en strategi för hur man 
ska förhålla sig till Asienmarknaden, med sina artiklar i tidskrifter. Jag är mer orolig för 
Ahlsells och Kungsörs plast då de inte anser sig vara i behov av en strategi mer än att 
köpa billigt och sälja dyrt. Jag är av den uppfattningen att de hur som helst behöver ha en 
strategi för hur man ska kunna uppfylla de ovanstående punkterna100. Kungsörs plast gör 
mig förbryllad då de under intervjuerna pratar om att de måste vara vaksamma för nya 
konkurrenter på den kinesiska marknaden man samtidigt ser jag ingen hållbar strategi för 
att gå segrande ur en eventuell konkurrenssituation.101   
 
Strategierna för att etablera sig utomlands anser jag att alla tre respondenterna uppfyller 
så de innebär att: 102

 
• Sälja mer  
• Tillgång till resurser 
• Minska riskerna 

 
Vilket i sig är en sund strategi de tre företagen har till varför de expanderade till Asien. 
Jag tycker inte heller att de försöker att ge sken av att ha någon annan agenda än att tjäna 
pengar. Om det sker genom minskade inköpspriser eller ökad försäljning eller minskade 
arbetskostnader spelar ingen roll de har i alla fall en strategi mål som de ska uppnå.  
 

                                                 
97 Aker, 2005 
98 Aker, 2005 
99 Kotler, Wong, Saunders och Armstrong, 2005  
100 Kapitel 4.2 
101 Kapitel 4.3 
102 Daniels, Radebaugh och Sullivan, 2007 
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5.6 Sammanfattning av analysen 
 
I nedanstående figur sammanfattar jag hur de olika företagen har tagit hänsyn eller inte 
tagit hänsyn till de fyra olika faktorerna jag analyserat i uppsatsen. Jag använder mig av 
tre faktorer för att bedöma hur pass stor hänsyn företagen tagit till de fyra faktorerna 
dessa är: Stor hänsyn, Måttlig hänsyn och Ej tagit hänsyn. 
 

Företag Kulturella faktorer 
Språkliga 
faktorer 

Politiska 
faktorer 

Strategiska 
faktorer 

Ahlsells Stor hänsyn Stor hänsyn 
Ej tagit 
hänsyn Måttlig hänsyn 

Kungsörs plast  Stor hänsyn Stor hänsyn 
Ej tagit 
hänsyn Måttlig hänsyn 

HW-Carlsen Måttlig hänsyn Stor hänsyn 
Måttlig 
hänsyn Stor hänsyn 

  

Figur 2 Sammanfattning av analysen 
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6. Slutsats 
 
Nedan följer slutsatserna som jag efter att ha analyserat teorin och empiri materialet 
kommit fram till.  
 
Det har delvis varit svårt att få tag på företag som var villiga att ställa upp på intervjuer 
men också att hitta respondenter på företagen som besitter den kunskapen som krävs. Jag 
tror att personalen på företagen känner sig osäkra att svara på frågor som kommer att 
publiceras och väljer då att avböja att medverka. Vilket i slutändan kan få konsekvenser 
för företaget.   
 
Huruvida de kulturella faktorerna spelade in vid val av land i Asien blev svaret av alla 
respondenterna Nej på. Att de här problemen inte i regel är knutna till ett av länderna 
utan mer eller mindre alla har liknande kulturella skillnader. Samtidigt har två av de tre 
företagen etablerat ett kontor i Kina och det tredje på Filippinerna. Alla respondenterna 
ser dock nätverket som en central del av det Asiatiska samhället. Svaren om de olika 
faktorerna tror jag att exempelviss kulturen mer diskuterades på grund av min fråga och 
inte för att det egentligen är en viktig punk som företagen tar hänsyn till vid val av land i 
Asien.  
 
Respondenterna är överens om att de språkliga skillnaderna är de största och de svåraste 
att undvika då det ofta bara är en person på de Asiatiska företaget som kan flyttande 
Engelska. Även här tror jag att orsaken till det uppstår problem för företagen emellan 
grundar sig på att de har problem att förstå varandra. Vilket har lett till att det blir 
väsentligt för Svenska företag som satsar i Asien att anställa inhemsk personal som kan 
språket. På så sätt minskar också de kulturella skillnaderna för de Svenska företagen. 
Samtidigt blir jag fundersam om man egentligen inte bara flyttar ett problem istället för 
att lösa det. Från början är språkproblemet mellan det svenska och det asiatiska företaget 
men när de anställer inhemsk arbetskraft flytas problemet till den egna organisationen 
frågan är om det är en långsiktig lösning.     
 
Det politiska hotet finner respondenterna som högst osannolikt då det i alla länder i Asien 
innebär liknade problem vilket land de än väljer, så det är inte en avgörande faktor för 
respondenterna vid val av land. Utifrån respondenternas svar ser jag tydligt att det är en 
sak som styr och det är resultatet.  
 
Företagens strategi att etablera sig i Asien grundar sig helt på att tjäna pengar. Valet av 
land i Asien blir det land som företaget tror gynnar organisationen på bästa sätt. Strategin 
verkar också vara att anställa inhemsk personal för att minska de kulturella och språkliga 
skillnaderna. Gällande företagens strategi för hur de ska marknadsföra sig är jag lite 
orolig, Då två av tre företag anser att det är tillräckligt med att säljarna är den enda 
marknadsföring man har i Asien.  
 
Utlåtandet blir att Svenska företag i Asien väljer land efter vart de tror gynnar dem mest. 
Företagen vet att det är kulturella skillnaderna och för att minska dessa och de språkliga 
skillnaderna anställer de inhemsk personal. De politiska faktorerna ser företagen inte som 
en faktor som påverkar valet av land då det är ett problem som är snarlikt i alla länder i 
Asien. Företagets strategi är olika för respondenterna då de har olika avsikter med att 
etablera sig i Asien.     
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7. Förslag på fortsatta studier 
 
Det skulle vara intressant att genomföra en mer omfattande studie med fler företag, 
dessutom inte bara Svenska företag. Intressant att forska vidare hur företag som inte har 
lyckats i Asien av en eller annan anledning har att säga om hur viktiga de kulturella, 
språkliga, politiska och strategiska frågorna är då jag tror att resultatet skulle ha fallit 
annorlunda ut. Dessutom skulle det vara intressant och se hur mycket pengar de 
egentligen tjänar/förlorar när företaget flyttar verksamheten utomlands, det finns risk att 
företagen glömmer hemmamarknaden och på så sätt minskar sin försäljning.    
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