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Sammandrag 
 

Storbritannien beslutade år 2016 att gå ur EU, ett fenomen som kom att benämnas som ”Brexit”. 

Utträdet kommer att påverka de företag som är verksamma på den brittiska marknaden. Denna 

studie ämnar undersöka hur företagen förbereder sig inför Brexit. Utgångspunkten är institutionell 

teori där företag antas påverkas av förändringar i sin omgivning. Tre multinationella företag som 

bedriver verksamhet i Sverige och Storbritannien har studerats genom intervjuer med deras 

representanter. Även tre branschorganisationer har studerats på samma sätt, varav deras syn har 

använts i trianguleringssyfte för att stödja fallföretagens uttalanden. Analys har skett genom 

kodning av intervjuerna, med hjälp av nyckelord och teman. 

 

Studiens resultat visar att endast ett av företagen förbereder sig inför Brexit. Utifrån analysen dras 

slutsatsen att företag som blir mer involverade i Brexit får en tydligare bild av dess framtida 

effekter, och därmed även förbereder sig i en högre grad.   

 

 

 

Nyckelord: Brexit, Svenska företag, Förberedelse, Institutionell teori, Institutionell isomorfism, 

Strategiska svar. 
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1. INLEDNING 

 

1.1. Bakgrund 
 

2016 blev ett omtumlande år för den europeiska marknaden. För första gången valde ett 

medlemsland att gå ur EU. Detta land var Storbritannien, som i en folkomröstning i juni samma år 

röstade för ett utträde ur unionen. Fenomenet kom att kallas i dagspress för ”Brexit”, och 

spekulationerna kring dess effekt på utländska investerare och företag etablerade i Storbritannien 

vittnade om en oviss framtid. Bakgrunden till omröstningen grundar sig i det EU-tal som dåvarande 

premiärministern för Storbritannien, David Cameron, höll i London 2013. I talet utlovades en 

omförhandling av landets EU-medlemskap samt en folkomröstning om EU – ifall det konservativa 

partiet skulle vinna det kommande parlamentsvalet 

(UK Government, 2013). 

 

När resultatet från folkomröstningen presenterades 

gav premiärminister Cameron beskedet att han avgår 

från sin post, då han själv var av den uppfattningen 

att landet borde behålla sitt EU-medlemskap: ”But 

the British people have made a very clear decision to 

take a different path and as such I think the country 

requires fresh leadership to take it in this direction.” 

(BBC, 2016). 

 

Ett utträde ur EU går till på så sätt att landet först 

anmäler om utträde till Europeiska rådet enligt EU 

fördragets artikel 50, där bestämmelser kring 

utträdet finns reglerade. Därefter inleds en 

förhandlingsperiod där avtalet kring utträdet 

specificeras med bl.a. villkor kring landets framtida 

relationer och handelsförbindelser med EU. 

Storbritannien är det första landet att gå ur EU, och 

själva utträdet träder i kraft tidigast 2 år efter landets 

anmälan om utträde (EU-upplysningen, 2016).  
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Storbritannien är en viktig handelspartner för svenskt 

näringsliv. Enligt Business Sweden (2017) utgör 

Storbritannien Sveriges fjärde största exportmarknad. 

Ca 1000 svenska företag finns etablerade i landet. År 

2016 uppgick den svenska varuexporten till 

Storbritannien till 72 miljarder kronor, vilket 

motsvarar 6.0% av den totala exporten av varor. 

Exporten av tjänster uppgick till 51 miljarder kronor 

vilket motsvarar 8.2% av den totala tjänsteexporten. 

Detta resulterar i att Storbritannien utgör den tredje 

största exportmarknaden för tjänster och sjätte största 

varuexportmarknaden (Sweden Abroad, 2017).  

 

Landets utträde ur EU kommer onekligen påverka 

svenska eller svensk-brittiska företag verksamma på 

den engelska marknaden, som kan förvänta sig 

marknadsförändringar i form av nya handelshinder, 

tullavgifter och regleringar, ifall frihandelsavtalet ej 

blir av. Det handelsavtal som Storbritannien och EU 

eventuellt kommer att förhandla fram kan komma att 

spela en stor roll i hur företagen planerar att agera 

strategiskt på lång sikt. Enligt Business Swedens (2016) analys av Brexit och dess konsekvenser 

menar man bland annat att företag visar indikationer på att avvakta med större investeringar i 

landet, och att omlokaliserar till följd av det brittiska pundets försvagning kan komma att bli 

aktuellt. Pundets försvagning har dessutom enligt analysen lett till att brittiska företag kunnat dra 

nytta av ökad attraktivitet som förvärvsobjekt samt starkare konkurrenskraftighet på 

hemmamarknaden, vilket kan bli en utmaning för utländska företag verksamma i landet. Utifrån 

analysen målas således en bild upp av företag som möter två alternativ när det kommer till att 

förbereda sig för Brexit; antingen kan de välja att dra sig ur den brittiska marknaden och istället 

fokusera på att locka utländska investerare till hemmamarknaden, eller så kan de välja att försöka 

fortsätta bedriva verksamhet i Storbritannien trots omfattande marknadsförändringar. Dock kräver 

båda alternativen någon form av strategisk anpassning från företagens sida, vilket denna uppsats 

ämnar undersöka vidare.  
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1.2. Problemdiskussion 
 

Brexit är ett högst aktuellt och relevant ämne, med tanke på att det är det första i sitt slag. Inget 

medlemsland har tidigare gått ur EU, varvid dess marknadsmässiga konsekvenser för utländska 

aktörer verksamma i landet är i mångt mån oförutsägbara.  

 

Brexit kan ses som en institutionell förändring, vilket definieras teoretiskt som starka 

makroekonomiska påtryckningar i företagens omgivning (Oliver, 1991). Dessa påtryckningar 

påverkar företagen till anpassning och konformitet (Meyer och Rowan, 1977). En teoribildning som 

fokuserar på just institutionella förändringar är den s.k. institutionella teorin, där man strävar efter 

att förklara deras uppkomst samt hur det kommer sig att de påverkar företagen (Eriksson-

Zetterquist, 2009). Dock lägger den institutionella teorin stor vikt vid att klargöra att företagen 

påverkas av institutionella förändringar, men är mer oklar när det kommer till hur denna påverkan 

ser ut.  

 

Meyer och Rowan (1977) menar att organisationer påverkas utav sin institutionella omgivning. Med 

begreppet institutionell omgivning syftar man på den miljö som består av institutionella 

förändringar, påtryckningar och regler som påverkar företaget. Enligt Meyer och Rowan kommer 

företagen välja att följa de krav som kommer från den institutionella omgivningen för att kunna 

uppfattas som rationell.  

 

Vidare beskriver DiMaggio och Powell (1983) att organisationer är strukturerade i olika fält. Dessa 

fält kallas för organisationsfält och består av ett specifikt verksamhetsområde samt alla relevanta 

aktörer anknyta till det området. Fälten kan även definieras som ett kluster av företag som 

producerar eller baserar sin verksamhet på liknande produkter och tjänster. Organisationer inom 

samma fält anses påverka varandra till att bli mer lika varandra. Denna homogeniseringsprocess 

som leder till likformighet benämns som isomorfism. DiMaggio och Powell (1983) menar vidare att 

det finns olika sorters isomorfism, men att den typ som förekommer i dessa organisatoriska fält är 

institutionell isomorfism, dvs. likformighet som uppstår som svar på påtryckningar från 

omgivningen och från andra företag.  

 

Inom den institutionella teoribildningen antar man att organisationer lyder institutionella 

påtryckningar. Oliver (1991) ifrågasätter dock detta antagande, och menar att det finns ett 

forskningsgap när det kommer till att undersöka vilka strategiska beteenden organisationer uppvisar 
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som svar på dessa påtryckningar. I sin strävan efter att bidra med en förklaring presenterar Oliver en 

modell som består av fem identifierade strategiska svar som varierar i grad av lydnad gentemot den 

institutionella omgivningen.  

 

Denna uppsats ämnar bidra till att fylla det forskningsgap inom institutionell teori som Oliver 

(1991) nämner, genom att utveckla hennes resonemang och undersöka vidare hur organisationer 

svarar på institutionella påtryckningar och förändringar.  

 

1.3. Syfte 
 

Syftet med uppsatsen är att utforska hur företag förbereder sig på att bemöta den institutionella 

förändring som Storbritanniens utträde ur Europeiska Unionen utgör. Vidare undersöks hur 

företagens förberedelse påverkas av institutionella isomorfiska krafter inom det organisatoriska fält 

som de tillhör, samt utav vilka strategiska svar de anammar gentemot institutionella påtryckningar.  

 

1.4. Frågeställning 
 

Följande övergripande frågeställning kommer att användas för att besvara syftet med 

undersökningen: 

• Hur förbereder sig företag för Brexit? 

 

Den övergripande frågeställningen är tänkt att besvaras med följande delfrågor: 

1) Hur anpassar företag sina strategier inför Brexit?  

2) Hur påverkas dessa anpassningar utav institutionell isomorfism samt utav företagens 

strategiska svar på institutionella påtryckningar?  

 

Delfråga ett klargör vad det är för sorts förberedelse som studien undersöker. I detta fall definieras 

förberedelse som företagens anpassning av deras strategier gällande den brittiska marknaden.  

 

Delfråga två syftar till att undersöka den teoretiska aspekten bakom företagens förberedelse inför 

Brexit. Delfrågan utgår ifrån att företagen ingår i ett organisatoriskt fält, där deras förberedelse inför 

Brexit påverkas utav institutionella isomorfiska krafter som resulterar i en mer homogen 

förberedelse bland företagen. Detta kopplas till DiMaggio och Powells (1983) teori om 

organisatoriska fält och institutionell isomorfism.  
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Vidare utgår delfrågan ifrån att företagens förberedelser även påverkas utav vilket strategiskt 

förhållningssätt de väljer att ha när de ska bemöta Brexit, dvs. om de ska lyda eller utöva motstånd 

gentemot den institutionella påtryckningen. Detta kopplas till Olivers (1991) teori om strategiska 

svar gentemot institutionella påtryckningar.  

 

1.5. Bidragsdiskussion 
 

Att analysera företagens förberedelser inför Brexit med den institutionella teoribildningen som 

utgångspunkt, förväntas bidra till ökad teoretisk förståelse för hur företag förhåller sig till 

institutionella förändringar. 

 

Detta arbete ämnar även tillföra relevant praktisk kunskap om hur ett utträde ur EU påverkar 

företags långsiktiga strategier, då detta kan komma att upprepas i framtiden. Man pratar redan bl.a. 

om ett potentiellt ”Frexit” dvs. ett franskt utträde ur EU. Om Storbritanniens utträde resulterar i 

positiva effekter för landet kan Brexit komma att statuera som förebild för övriga medlemsländer 

som har vissa tvivel rörande EU-samarbetet.  
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2. TEORETISK REFERENSRAM 

 

2.1. Institutionell teori 
 

Den institutionella teoribildningen ämnar förklara hur organisationer påverkas av sin omgivning 

och utav andra organisationer, men också hur de hanterar förändringar och själva påverkar sin egen 

omgivning. Institutionalisterna ifrågasätter den traditionella bilden av organisationer som rationella 

verktyg som strävar efter att maximera sin ekonomiska nytta. Denna traditionella syn kännetecknas 

av att organisationen ses som kalkylerande och planerande på så sätt att den noggrant följer sina 

planer utan avvikelser för att uppnå sina resultatmål. Vidare anses organisationen vara stabil och 

endast låta sig påverkas av den föränderlige omgivningen i de fall denna påverkan följer 

organisationens noga uträknade planer (Eriksson-Zetterquist, 2009). 

 

Enligt den institutionella teorin tar dock organisationer ej själva sina rationella beslut, utan påverkas 

utav den omgivning som organisationen befinner sig i. Denna påverkan sker på grund av att 

organisationen vill uppfattas som rationell, och därför väljer att följa de formella och informella 

lagar och regler som omgivningen framför och som anses vara rationella (Eriksson-Zetterquist, 

2009). Denna omgivning kallas inom teoribildningen för organisationens institutionella omgivning, 

och kommer att definieras tydligare i nästa delkapitel. 

 

Institutionell teori grundar sig i sociologisk forskning från 1850-talet och fortsatte att utvecklas 

vidare fram till 1920-talet, då teorin överskuggades utav andra organisationsläror (Scott, 2014). Vid 

70-talet blev teorin åter aktuell och präglades av nya vetenskapliga insikter om organisationer och 

deras beteenden (Ibid). Denna nya version av läran kom att kallas för nyinstitutionell teori 

(Eriksson-Zetterquist, 2009). 

 

Den institutionella teorins begränsade syn på och definiering utav institution och institutionella 

processer luckrades upp utav de nyinstitutionella teoretikerna, som valde att anamma ett mer 

nyanserat perspektiv på organisationsbeteende och struktur (Greenwood et al. 2008).  I ett försök att 

konkretisera de abstrakta idéer som den institutionella teorin innehöll introducerade 

nyinstitutionalisterna nya koncept så som rationaliserade myter, organisatoriska fält och 

institutionell isomorfism (Eriksson-Zetterquist, 2009).  
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2.1.1. Definition av begreppet institution 
 

Begreppet institution är central inom den institutionella teoribildningen, men trots detta finns det 

ingen enhetlig definition av begreppet. Vidare kompliceras det ytterligare av att den också ingår i 

många andra discipliner, där dess betydelse varierar beroende på disciplinens fokus (Eriksson-

Zetterquist, 2009). När så den nyinstitutionella teorin introducerades luckrades begreppet upp ännu 

mer, och i många fall har man antingen antagit att läsaren redan känner till begreppets innebörd 

eller försökt att definiera begreppet utifrån ens egna teoretiska utgångspunkt (Greenwood et al. 

2008). Detta har resulterat i uppkomsten av kontrasterande versioner av begreppet inom 

nyinstitutionell teori, vilket bevisar att denna teori snarare är ett teoretiskt ramverk under utveckling 

än en teori i traditionell bemärkning med tydligt definierade koncept (Greenwood et al. 2008). 

 

Dock kommer fortsättningsvis denna uppsats vid användning av begreppet institution att referera 

till den definition som Greenwood et. al. (2008) formulerar, vilket lyder: ”[…] more-or-less taken-

for-granted repetitive social behaviour that is underpinned by normative systems and cognitive 

understandings that give meaning to social exchange and thus enable self-reproducing social 

order.”.  Enligt denna definition står institutioner för komplexa strukturer som uppstår på grund av 

repetitiva meningsskapande sociala beteenden och handlingar. Exempel på institutioner är lagar, 

normer, idéer och kulturella uttryck. Det som kännetecknar institutioner är att de representerar en 

social ordning, som grundar sig på organiserade och etablerade procedurer. Vidare innefattas 

institutioner av historiska processer, då det tar tid för en institution att skapas och uppnå sin sociala 

status. Dessutom bygger institutioner på kontroll, då de bygger på repetitiva sociala beteenden som 

tillslut utgör förutbestämda mönster för hur människor ska eller bör agera (Eriksson-Zetterquist, 

2009). Greenwood et. al. (2008) förklarar vidare att institutioner återfinns på både individnivå, 

organisationsnivå, fältnivå och samhällsnivå, varvid man inom institutionell teori främst är 

intresserad av de institutionella processer som existerar på organisations- och fältnivå. 

 

Utifrån denna definiering av begreppet institution syftar institutionell omgivning på de institutioner 

som existerar i organisationens omgivande miljö, och som påverkar organisationen genom sina 

krav, regler, normer och liknande (Greenwood et al. 2008; Meyer och Rowan, 1977). 

Institutionalisering betyder i detta sammanhang den process där en social ordning uppnår en status 

som institution och åtnjuter legitimitet (Eriksson-Zetterquist, 2009).  

 

 

7	  



	  	  	  	  	  

2.2. Nyinstitutionell teori 
 

I Meyer och Rowans klassiska artikel ”Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth 

and Ceremony” (1977) undersöks varför byråkratiska organisationer fortsätter att existera och öka i 

antal trots att de ej utgör den effektivaste organisationsstrukturen. Förklaringen, enligt 

artikelförfattarna, härleds till organisationers institutionella omgivning - även kallat dess 

institutionella sammanhang – som påverkar företagen genom rationaliserade myter. DiMaggio och 

Powell vidareutvecklar konceptet om att företagen påverkas av sin institutionella omgivning, men 

fokuserar istället i sin artikel “The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective 

Rationality in Organizational Fields” (1983) på hur det kommer sig att organisationer i samma 

verksamhetsområde visar upp homogena beteenden och praktiker. I artikeln kommer de fram till att 

svaret på frågan går att finna hos koncepten organisatoriska fält och institutionell isomorfism. 

 

2.2.1. Institutionell omgivning 
 

Meyer och Rowan (1977) beskriver organisationers struktur som reflektioner utav samhällets 

sociala förståelser av verkligheten. Dessa förståelser kallas i deras artikel för institutionella regler, 

och syftar alltså på de regler och normer som organisationen bemöter i sin institutionella 

omgivning. Dessa regler är så pass institutionaliserade att de fungerar som rationaliserade myter, 

dvs. de definierar vad som i sammanhanget är rationellt. De rationaliserade myterna har stor 

påverkan på de beslut organisationen väljer att ta. Denna påverkan sker genom att organisationerna 

strävar efter att uppfattas som rationella utav sin omgivning, och då väljer att följa de regler och 

krav som den institutionella omgivningen ställer då dessa anses definiera vad som är rationellt och 

därmed legitimt. Denna strävan grundar sig i att organisationerna vill uppnå status som legitima 

medaktörer på marknaden, för att på så sätt kunna få fler resurser och därmed öka sina chanser till 

överlevnad.  

 

Den organisationssyn som Meyer och Rowan presenterar kan härledas till sociologen Max Weber 

och hans beskrivning av byråkratiska organisationer (Krücken och Drori, 2009). Enligt Meyer och 

Rowan (1977) har tidigare teoretiker ignorerat Webers idéer om legitimitet som källan till 

rationaliserade formella organisationsstrukturer. Istället har organisationer setts som ett system utav 

koordinerade och kontrollerade aktiviteter vars syfte är att maximera effektiviteten (Krücken och 

Drori, 2009). Men Meyer och Rowan kritiserar detta synsätt genom att istället spinna vidare på 

Webers organisationssyn, och menar att organisationer strävar efter legitimitet från dess omgivning, 
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vilket gör att de i hög grad påverkas av deras institutionella omgivning. (Ibid). De konstaterar 

vidare att organisationers beteende och handlingar inte bara kan ses som en respons på 

påtryckningar från marknaden, utan även som en respons på institutionella påtryckningar i dess 

omgivning (Meyer och Rowan, 1977).  

 

2.2.2. Organisatoriska fält 
 

DiMaggio och Powell (1983) anammar ett inter-organisatoriskt perspektiv på organisationer och 

deras beteende dvs. fokus ligger på hur organisationer påverkar varandra, där deras beteenden 

skapar en gemensam institutionell miljö. Utförligare förklarat anser författarna att varje företag 

ingår i ett specifikt organisatoriskt fält. Begreppet organisationsfält syftar på ett avgränsat 

verksamhetsområde där organisationer ägnar sig åt samma eller liknande sysselsättning. Exempel 

på organisatoriska fält är bl.a. företag som är i samma bransch, industri, konkurrerar om samma 

kunder eller säljer samma produkter.  

 

Inom dessa organisatoriska fält existerar starka homogeniseringskrafter som påverkar företag till att 

på lång sikt bli mer lika varandra. Detta sker på så sätt att företag i t.ex. samma industri, i sin 

strävan efter att ta rationella beslut följer omgivande institutionaliserade regler och normer. 

Eftersom företagens omgivning utgörs av andra företag i samma organisatoriska fält, bildar de ett 

eget institutionellt liv där gemensamma institutionaliserade regler och normer skapas som alla 

företagen i fältet måste förhålla sig till. Med andra ord skapar företag inom samma fält en 

gemensam institutionell omgivning som de måste förhålla sig till för att uppfattas som rationella. I 

ju med att de påverkas av och anpassar sig till samma institutionella miljö blir de med tiden mer 

lika varandra. Denna homogeniseringsprocess benämns utav författarna som institutionell 

isomorfism.  

 

2.2.3. Institutionell isomorfism 
 

Begreppet isomorfism kommer från det grekiska språkets sammanslagning utav orden iso som 

betyder ”lika” och morph som betyder ”form”. Som koncept handlar isomorfism om de processer 

som leder till att organisationer får likartade strukturer (Eriksson-Zetterquist, 2009). Isomorfism 

benämns i både Meyer och Rowans, samt DiMaggio och Powells artiklar. Meyer och Rowan (1977) 

definierar isomorfism som den process där organisationer anammar samma sorts struktur i sin 

påverkan utav rationaliserade myter som existerar i den institutionella miljön. DiMaggio och Powell 

(1983) väljer att benämna denna typ av isomorfism för institutionell isomorfism, för att belysa att 
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den teoretiska utgångspunkten är den organisationssyn som behandlas inom den institutionella 

teoribildningen.  

 

Enligt DiMaggio och Powell existerar institutionella isomorfismiska krafter inom de 

organisatoriska fälten, som bidrar till att organisationer inom samma fält blir mer lika varandra. 

Författarna argumenterar vidare att den institutionella isomorfismen uppstår genom tre olika 

mekanismer: 

 

• Tvingande åtgärder 

Tvingande åtgärder uppstår genom formella och informella faktorer så som påtryckningar 

från andra organisationer som verksamheten är beroende utav, från samhällets kulturella 

förväntningar eller från tvingande lagstiftning och regler. Gemensamt för dessa är att 

organisationer tvingas anamma samma institutionella förändringar och blir därför mer lika 

varandra. 

• Mimetiska processer 

Mimetiska processer grundar sig istället i den respons som osäkerhet genererar utav 

organisationerna i fältet. När organisationerna känner sig osäkra på hur de ska lösa ett visst 

problem, eller hur de ska bete sig på marknaden, kan de som lösning välja att imitera andra 

omgivande organisationers beteenden. Härmning kan också uppstå då företaget jämför sig 

med andra framgångsrika organisationer inom samma fält, som då blir dess förebild.  

• Normativa påtryckningar 

Normativa påtryckningar har sitt ursprung i yrkesverksamheten. Dessa påtryckningar 

uppstår då formella utbildningar och professionella nätverk leder till en homogenisering av 

personalens färdigheter och kunskaper. Det kan vara så att företagen inom samma 

organisationsfält anställer personal med likadana färdigheter, som i sin tur resulterar i 

likartade arbetsprocesser och resultat i fältet. 

 

2.2.4. Strategiska svar på institutionella påtryckningar 
 

Sedan 70- och 80-talets klassiska publiceringar inom den nyinstitutionella teorin har flera forskare 

kommit med nya teoretiska bidrag och modeller. En av dem är Christine Oliver, som i sin artikel 

”Strategic responses to institutional processes” (1991) ifrågasätter synen på organisationer som 

ohjälpligt konforma gentemot sin institutionella omgivning. Enligt Oliver påverkas företagen av 

regler och påtryckningar från den institutionella omgivningen, men denna påverkan sker på 
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företagens villkor då de själva kan välja hur de ska bemöta påtryckningarna. I artikeln presenteras 

fem olika strategiska svar som organisationer uppvisar när de bemöter institutionella påtryckningar. 

Dessa varierar i grad av lydnad, från passivitet till ökat aktivt motstånd: 

 

• Samtycke  

Organisationen samtycker till de institutionella påtryckningarna från omgivningen och 

anpassar sig efter dem genom i form av bl.a. vana, imitering eller eftergivenhet. Med vana 

menas omedveten efterlevnad av regler och värderingar som är tagna för givet. Imitering 

kan ske medvetet eller omedvetet och innebär härmning av institutionella strukturer eller av 

andra framgångsrika organisationer. Eftergivenhet antyder medveten lydnad till värderingar, 

normer eller institutionella krav.  

• Kompromiss  

Organisationer möts ofta av kontrasterande institutionella påtryckningar och förväntningar 

som motsäger varandra. I dessa situationer anses fullständig konformitet gentemot den 

institutionella omgivningen ej möjlig att uppnå, eller oattraktivt, varvid organisationer 

istället försöker balansera och kompromissa mellan de externa påtryckningarna.  

• Undvikande  

Detta innebär att organisationer försöker hindra nödvändigheten av att bli konforma 

gentemot den institutionella omgivningen, genom att dölja deras icke-konformitet och 

skydda sig eller fly från institutionella krav och förväntningar.  

• Trots  

Denna respons utgör en mer aktiv form av motstånd gentemot institutionella påtryckningar 

och sker genom att påtryckningarna antingen avvisas, ifrågasätts eller ”attackeras”. Attack 

definieras i detta fall som en mer aggressiv form av ifrågasättande, där organisationer 

angriper, förminskar och fördömer de institutionella värderingarna.  

• Manipulation  

Manipulering ses som det mest aktiva motståndet gentemot institutionella påtryckningar, då 

organisationen aktivt försöker ändra på eller utöva makt över de mekanismer som står 

bakom de institutionella kraven och värderingarna. Manipulering definieras här som försök 

till att påverka eller kontrollera institutionella påtryckningar. 
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2.3. Analysmodell 
 

Utifrån den teoretiska referensramen har en analysmodell tagits fram som kopplar samman 

relevanta centrala koncept med de frågeställningar som uppsatsen ämnar undersöka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analysmodellen utgår ifrån följande teoretiska antaganden: 

 

Modellen grundar sig i Meyer och Rowans (1977) teori om att organisationer påverkas utav sin 

institutionella omgivning i sin strävan efter att uppfattas som rationell. I detta fall utgör Brexit en 

förändring som existerar i företagens institutionella miljö. Brexit definieras därför som en 

institutionell förändring som företagen kommer att påverkas av då de kommer att sträva efter att 

uppfattas som rationell i sin omgivning.  

 

Modellen utgår ifrån DiMaggio och Powells (1983) teori om att organisationer är strukturerade i 

olika organisatoriska fält baserat på deras verksamhetsområde. Företagen i denna studie antas därför 

ingå i olika organisatoriska fält beroende på vilken bransch de är verksamma i. I det organisatoriska 

fältet återfinns andra aktörer som också är verksamma inom samma bransch, dvs. företagens 

	  	  Analysmodell	   	  	  Dess	  teoretiska	  antaganden	  
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konkurrenter. Enligt DiMaggio och Powell (1983) så påverkas företagen inom deras organisatoriska 

fält utav institutionell isomorfism som gör att organisationerna blir mer lika varandra vad gäller 

struktur, arbetsprocesser, tekniker och liknande. Enligt denna modell bör därför de isomorfismiska 

krafterna inom organisationsfälten påverka företagens förberedelser inför Brexit på så sätt att 

företag inom samma fält bör anamma mer likartade förberedelser. Detta betyder att företagen i sina 

förberedelser bör påverkas av hur deras bransch och konkurrenter förhåller sig till Brexit.  

 

Modellen inkluderar även Olivers (1991) teori om att företag kan välja hur de vill besvara 

institutionella påtryckningar och förändringar. Enligt Oliver finns det fem olika strategiska svar som 

företagen kan välja att agera ut, som varierar i grad av lydnad och motstånd. I modellen anses 

företagens förberedelser inför att bemöta Brexit även påverkas av vilken typ av strategiskt svar de 

väljer att anamma, dvs. i vilken grad de vill lyda och anpassa sig till Brexit alternativt bemöta den 

med motstånd. 
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3. METOD  
 

3.1. Metodval 
 

För att kunna besvara de valda frågeställningarna har en studie av kvalitativ karaktär utförts, med 

fallstudie som vald forskningsdesign. Då denna uppsats ämnar undersöka hur företagen förbereder 

sig inför Brexit anses en kvalitativ fallstudie vara det mest passande metodvalet då det tillåter att 

man undersöker det valda ämnet och dess komplexitet på djupet (Stake, 1995).  

 

Den typ av fallstudie som använts i denna uppsats är en s.k. flerfallsstudie där utrymme ges för 

undersökning och analys av mer än ett fall i samma studie (Bryman och Bell, 2011). Valet att 

använda sig av flera olika fall grundar sig i uppsatsens syfte att utforska ett generellt fenomen, där 

fallen i sig används för att bättre förstå fenomenet Brexit (Stake, 1995). I denna uppsats har ett 

”fall” definierats som en viss organisations förberedelser inför Brexit och själva studien består av 

flera fall där olika företags förberedelser har analyserats och jämförts med varann.  

 

Vidare har denna studie en explorativ ansats, då frågeställningarna är utforskande och ämnar ta reda 

på hur fenomenet Brexit fungerar samt hur dess påverkan på företagets strategier ser ut (Bryman 

och Bell, 2011). Den explorativa ansatsen uppfyller på så sätt uppsatsens syfte då den möjliggör att 

undersökningen kan bidra med ny kunskap om Brexit som institutionellt fenomen och kan inge en 

djupare förståelse för företagens agerande inom den institutionella teoribildningen. 

 

3.2. Urval 
 

Denna studies population definieras utifrån följande två kriterier: 

• Stora svenska eller svensk-brittiska multinationella företag  

• Bedriva betydande del av verksamheten i eller med Storbritannien 

 

Dessa kriterier har valts med avseendet att hitta relevanta fall som kan bidra till största möjliga 

lärdom utifrån studiens valda frågeställningar (Stake, 1995). För att minimera risken för 

kommunikationshinder samt möjliggöra tillämpningen av de svenska branschorganisationernas 

uttalanden, har studiens population begränsats till att endast omfatta svenska eller svensk-brittiska 

företag. För att kunna undersöka företagens förberedelser inför Brexit krävs det dessutom att de 

företag som ska ingå i studien har en verksamhet som Brexit bedöms ha en påverkan på. Denna 
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påverkan antas vara högre ju starkare handelsrelation företagen i fråga har till den brittiska 

marknaden. Utifrån detta antagande bör Brexit ha en större påverkan på de företag som uppfyller de 

ovan nämnda kriterierna, och dessa fall blir därför de mest intressanta för denna studie utifrån 

principen om lärdom.  

 

De fall som ingår i studien valdes ut via bekvämlighetsurval genom att ett 30-tal företag från den 

definierade populationen tillfrågades via mejl om de ville delta i studien, de som accepterade 

förfrågan om deltagande valdes ut. Denna typ av urvalsmetod är inte generaliserbar eller 

representativ för en större population (Bryman och Bell, 2011). Detta anses dock inte ha någon 

betydelse för en fallstudie, där man ej syftar till att hitta förklaringar eller resultat som ska kunna 

generaliseras till populationen, utan där man snarare fokuserar på generaliserbarhet gentemot teori 

(Mitchell, 1983). I enlighet med detta syftar fallstudier istället till att göra anspråk på analytisk 

generalisering där de rön som hittas har som mål att expandera eller generalisera teoretiska 

antaganden, vilket i denna studie sker genom att den teoretiska referensramen utsätts för falsifiering 

(Yin, 1989).  

 

Följande tre fallföretag valdes ut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  	  	  	  	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

I syfte att stärka studiens kvalitet och validitet har även ett antal branschorganisationer valts ut för 

att kunna bidra med en extern syn på hur svenska företag förbereder sig inför Brexit. På detta vis 

uppnås triangulering av insamlad data genom att man inkluderar informanter som har olika 

perspektiv på samma fenomen. De olika perspektiven leder till en högre grad av intern validitet i 

studien, då de använts för att bekräfta och komplettera varandras förklaringar av fenomenet 

(Denzin, 1970). Följande tre relevanta branschorganisationer har valts ut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  	  	  	  	  

Intervjupersoner från de tre fallföretagen valdes ut genom mejlutskick till samtliga företags 

ledningsgrupper, som sedan själva valde att utse en representant med god insyn i företagets 

strategiska verksamhet. Dessa personer var följande: 

 

• Jacob Lund, Extern kommunikationsdirektör, AstraZeneca AB 

• Claes Hjalmarson, Head of Business Development, Indutrade AB 

• Filip Englund, Treasury Manager, Holmen AB 

 

Intervjupersoner från de tre branschorganisationerna valdes ut genom specifika mejlutskick till de 

personer inom organisationerna som bedömdes besitta rätt sorts expertis. Genom att utgå ifrån deras 

arbetsbeskrivningar kontaktades personer som arbetade med näringspolitiska och EU-relaterade 

frågor. Utifrån detta tillvägagångssätt valdes dessa informanter: 

 

• Olof Erixon, Ansvarig internationell handelspolitik, Svenskt Näringsliv 

• Nima Jokilaakso, Projektledare och kontaktperson för Norden, Swecare 

• Mats Kinnwall, Chefekonom, Skogsindustrierna 

 

3.3. Operationalisering och datainsamling 
 

Den datainsamlingsmetod som valdes för denna studie är semi-strukturerade intervjuer, på grund av 

metodens flexibilitet gentemot informanten. Vikten av flexibilitet inom kvalitativa undersökningar 

bygger på antagandet att både intervjuaren och informanten kan avvika från specificerade 

intervjufrågor vid behov för att komma närmare informantens verklighetsuppfattning och vad hen 

anser vara viktigt och relevant (Bryman och Bell, 2011). Intervjuerna genomfördes över telefon då 

detta ansågs vara det effektivaste alternativet utifrån den givna tidsramen samt informanternas 

hektiska scheman och spridda lokaliseringar.  

 

Operationaliseringen av den valda analysmodellen utfördes genom att dess viktiga teoretiska 

koncept kopplades samman till den valda datainsamlingsmetoden. Denna koppling skedde genom 

framtagning av intervjuguider, där varje teoretiskt koncept i analysmodellen motsvarar ett 

specificerat tema i intervjuguiden. Under temat angavs sedan den huvudfrågeställning samt de 

delfrågeställningar som syftar till att finna svar som antingen stödjer eller motsäger det teoretiska 

konceptet (se operationaliseringstabell, bilaga 2). Denna sorts operationalisering valdes då studien 

har en explorativ ansats som bygger på en analysmodell med framtagna teoretiska antaganden som 
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behöver bekräftas eller motsägas genom insamlad data (Shields och Tajalli, 2006). Utifrån 

operationaliseringstabellen togs sedan två versioner av intervjuguiden fram, där frågorna 

modifierades för att anpassas till fallföretagens respektive branschorganisationernas informanter (se 

bilaga 3). 

 

Intervjuerna var i genomsnitt 25 minuter långa och spelades in samt transkriberades. Intervjuarbetet 

har anpassats på så sätt att de följer de forskningsetiska principerna informationskravet, 

konfidalitetskravet, nyttjandekravet och samtyckeskravet (Vetenskapsrådet 2002). Samtliga 

informanter blev utförligt informerade via mejl innan intervjun om studiens och intervjuns syfte, 

om att intervjun skulle spelas in samt blev tillfrågade om de accepterade att deras namn samt 

företagets namn nämndes i studien, i enlighet med informationskravet och konfidalitetskravet. 

Samtliga informanter accepterade att namn och organisation nämndes i studien. Nyttjandekravet 

uppfylldes på så sätt att det klargjordes att insamlad data enbart skulle användas till denna studie. 

Samtyckeskravet, som är den fjärde etiska principen framtagen utav Vetenskapsrådet (2002) 

uppfylldes då tre av informanterna ville se ett utkast på intervjun innan den kom att användas i 

studien, vilket mejlades till dessa informanter som då gav sitt samtycke.  

 

Till denna studies teoretiska del inhämtades relevant forskning från böcker och artiklar som 

behandlar ämnet institutionell teori. Sökningen av forskningslitteratur genomfördes främst via 

databaserna Business Source Complete, Retriever Business samt Google Scholar, med sökord så 

som; institution, institutional theory, neoinstitutionalism, institutionalized organizations.  

 

Till viss mån har även sekundärkällor använts i denna studie, dock har de begränsats till att fungera 

som bakgrundsinformation, eller för att styrka informanternas uttalanden. Bakgrundsinformation 

om Brexit inhämtades via relevanta webbaserade presskällor samt från brittiska myndigheters 

officiella hemsida. Objektiv fakta om fallföretagen och branschorganisationerna har inhämtats från 

utgivna årsredovisningar från år 2016 samt från företagens egna hemsidor.  

 

3.4. Analys av data 
 

Dataanalysen följde den steg-för-steg process som presenteras i En liten lathund om kvalitativ 

metod med tonvikt på intervju (Hedin, 1996). Utifrån de transkriberade intervjuerna togs nyckelord 

fram som fungerade som en sammanfattande tolkning av informantens svar på intervjufrågorna. 

Nyckelorden modifierades och ändrades allt eftersom för att kunna hindra användning av olika 
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nyckelord med samma betydelse. Därefter kategoriserades nyckelorden in i teman specificerade 

utifrån analysmodellens koncept.  

 

 
 

Ett schema togs fram för varje informant med dess nyckelord strukturerade utifrån tillhörande tema 

och koncept. Nyckelord som återkom upprepade gånger under informantens intervju markerades. 

Utifrån dessa togs ett slutligt kodningsschema fram där nyckelord från samtliga informanter 

strukturerades utifrån tillhörande tema. Inom temat bearbetades underkategorier fram. Slutligen 

analyserades det kodade schemat i syfte att hitta mönster mellan nyckelord, underkategorier, teman 

och koncept.  

 

Denna typ av cross-case analys valdes då man genom att jämföra och analysera olika fall gentemot 

varann kan upptäcka meningsfulla likheter, skillnader och mönster. I ju med att varje fall 

representerar ett kluster av detaljrika erfarenheter kan man genom en jämförande analys uppnå ny 

kunskap och en större generaliserbarhet gentemot teori (Khan och VanWynsberghe, 2008). 
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4. RESULTAT 

 

4.1. Förberedelse 
  

Inom detta koncept har fyra teman identifierats: 

• Anknytning – Vad företagen har för verksamhetsanknytning till Storbritannien. 

• Strategi – Företagens strategier gällande den brittiska marknaden. 

• Påverkan – Vilken påverkan Brexit upplevs ha på verksamheten. 

• Anpassning – Hur företaget anpassar sina strategier inför Brexit. 
 

 

4.1.1 Anknytning 
 

 

”Ja, det betyder ju mycket såklart, vi har stor export dit. […] en naturlig partner att sälja både 

sågade trävaror som dom har både brist på och tryckpapper, dom har ju inte någon större 

pappersmassatillverkning. Sen har vi ju också då produktionsanläggning där, så att… den är ju 

viktig, den aspekten också.” 

– Englund, Holmen 

 

”Det är en väldigt viktig del av AstraZeneca koncernen. […] framförallt är det då hemvist för vårt 

huvudkontor, för en av våra 3 globala forskningsanläggningar och för en större del av vår 

produktion också.” 

– Lund, AstraZeneca 

 

Holmen och AstraZeneca delar synen om att Storbritannien har en stor betydelse för företaget och 

är meningsfull för verksamheten. Landet är hemvist för AstraZenecas globala huvudkontor och för 

en av dess tre globala forskningsanläggningar. Holmens informant utgår istället från ett 

exportperspektiv och uppger att Storbritannien är en stor exportmarknad då landet har en svag egen 

skogsindustri och ett stort behov utav sågade trävaror. Informanterna från Skogsindustrierna och 

Svenskt Näringsliv delar uppfattningen om att Storbritannien har en stor betydelse för svenska 

företag. Svenskt Näringslivs informant stöttar även Holmens uttalande om att Storbritannien är en 

viktig varuhandelspartner och marknad för den svenska skogsindustrin.  

 

Samtliga informanter uppger att de har produktionsanläggningar i Storbritannien, varav det för 

AstraZenecas och Indutrades del utgör en betydande del utav verksamheten. Holmen har endast en 

produktionsanläggning i Storbritannien, ett pappersbruk, som upplevs ha skaffats närmast 

sporadiskt för att ”[…]det låg på ett bra ställe och var en fungerande fabrik […]” (Englund, 
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Holmen). AstraZeneca bedriver dock även import till sin verksamhet i Storbritannien, på grund av 

företagets komplexa organisationsstrukturer och spridda produktionsanläggningar.  

 

Samtliga företag har nyligen gjort investeringar i Storbritannien. Holmen har försett sitt engelska 

bruk med en biobränslepanna, och hos AstraZenecas har man flyttat huvudkontoret och 

forskningsanläggningen till nya moderna lokaler i Cambridge. Båda företagens investeringsbeslut 

togs innan man visste om Brexit.  

 
”Då kommer vi till Storbritannien, där vi har förvärvat 22 bolag under dom senaste åren. […] Och 

givet att vi finner rätt typ av bra bolag så finner vi ingen anledning till varför vi inte skulle fortsätta 

i samma takt.” 

– Hjalmarson, Indutrade 

 

Indutrades informant uppger att man fortsätter investera i Storbritannien genom förvärv av brittiska 

bolag. I Indutrades årsredovisning kan man läsa att det under 2016 förvärvades totalt elva nya bolag 

globalt, varav fyra av dem var brittiska bolag (Indutrade AB, 2016). Det sista brittiska förvärvet 

gjordes under september 2016 efter att Storbritannien röstat för ett utträde ur EU. Omfattningen av 

företagens investeringar stöttas av Svenskt Näringslivs informant som menar att Storbritannien är 

ett stort investeringsland för 

svenska företag.  

 

Holmen och AstraZenecas 

informanter tar även upp 

marknadens storlek, och menar 

att Storbritannien utgör en stor 

marknad för verksamheten. Detta 

uttalande stödjs av 

Skogsindustrierna och Svenskt 

Näringsliv, där man menar att 

Storbritannien är en stor 

exportmarknad och exportland 

för svenska företag.  
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4.1.2 Strategi 
 

 

”Strategi? Dom är ju i stort behov av såg eller trävaror så det är ju en ganska naturlig marknad för 

hela sågverksbranschen inom Sverige att exportera till Storbritannien.”  

– Englund, Holmen 

 

Holmen satsar uteslutande på export, och så även i fallet med Storbritannien. Dock sker även 

småskalig produktion i pappersbruket som företaget äger där. Enligt Holmens informant utgör 

Storbritannien en naturlig marknad för företaget eftersom landet har ett stort behov utav sågade 

trävaror. Detta stödjs av Skogsindustrierna där man menar att Storbritannien har en svag 

skogsindustri som är bakgrunden till landets stora importbehov.  

 
”Vi valde att flytta till Cambridge för att komma närmre… närmre den mest ledande forskningen, 

som finns i Storbritannien, och valde då Cambridge eftersom det finns väldigt mycket kompetens 

inom de områdena som vi är verksamma.”  

– Lund, AstraZeneca 

 

AstraZeneca har nyligen skalat av verksamheten och riktar nu stort fokus på forskningsdelen utav 

läkemedelsindustrin. Företagets informant menar att man därför satsat stort på Storbritannien för att 

kunna vara nära ledande forskning och få ta del av landets kompetenstillgångar. Swecares 

informant bekräftar Storbritanniens stora roll i forskningssammanhang när det kommer till 

läkemedelsindustrin. 

 
”Och då kommer vi till Storbritannien, där vi har förvärvat 22 bolag under dom senaste åren. Och 

det gör vi främst för att det finns väldigt… det är en välutvecklad industri där borta. Det finns 

väldigt många fina, nischade, tekniska bolag. Och en fin industrikultur. Så… och vi kommer att 

fortsätta investera i Storbritannien. Vi har ingen så kallat exit-strategi, att vi säljer våra bolag.” 

– Hjalmarson, Indutrade 

 

Indutrades verksamhetsstrategi bygger på tillväxt genom företagsförvärv, med fokus på 

anpassningsbara lokala dotterbolag. Man tillämpar god riskspridning genom att förvärva bolag 

inom en mängd olika nischade teknikproduktsegment. Enligt förtagets informant har man valt 

Storbritannien för att det finns många nischade teknikbolag där, samt att landet präglas av en fin 

industrikultur. Indutrade har ingen exit-strategi när det kommer till den brittiska marknaden, utan de 

bolag man förvärvat är tänkt att behållas långsiktigt.  
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Den brittiska marknadens struktur är något som både Holmen och Indutrades informanter 

framhåller som en viktig aspekt. Enligt företagens informanter utgör Storbritannien en 

välfungerande marknad och välutvecklad industri.  

 

AstraZeneca och Indutrade delar den strategiska synen om att den brittiska marknaden är viktig på 

lång sikt. Denna syn bekräftas av Svenskt Näringslivs informant som menar att svenska företag 

fokuserar på att bygga långsiktiga affärsrelationer med Storbritannien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3 Påverkan 
 

 

”Såhär långt har de flesta (brittiska dotterbolagen) gynnats […] Eftersom många av dom bedriver 

tillverkning i England och så säljer man på export ut från England. Och pundet har försvagats, 

vilket innebär att dom kan sälja till lägre priser och konkurrerar prismässigt.” 

– Hjalmarson, Indutrade 
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”Sen så har vi då ett bruk i England, så vi har ju gynnats av lägre lönekostnader i ju med att valutan 

då sjunkit, eftersom att vi betalar löner i brittiska pund. Och det som produceras där blir ju... 

produceras ju en aning billigare.” 

– Englund, Holmen 

 

”På kort sikt så kunde man leda ut någon positiv signal i ju med att pundets försvagning gjorde att 

vår aktiekurs steg så att marknadsvärdet ligger på densamma. […]en liten sån kortsiktigt effekt är 

att vi har stora utgifter i pund i ju med att vi har en betydande verksamhet i Storbritannien och vi 

rapporterar i dollar, så på så sätt valutamässigt så har det vart en viss positiv effekt.” 

– Lund, AstraZeneca 

 

Samtliga informanter delar synen att pundets försvagning som kom att bli en direkt effekt utav 

beslutet om Brexit, har lett till kortsiktiga positiva konsekvenser för verksamheten. Holmens bruk i 

Storbritannien har fått lägre löne- och produktionskostnader. Indutrades dotterbolag i Storbritannien 

bedriver tillverkningen lokalt samt kan i ju med pundets försvagning sälja sina produkter billigare 

och därigenom stärka sin konkurrenskraft. AstraZeneca har stora utgifter i pund som rapporteras i 

dollar, och där har man på grund av valutaförändringen dragit nytta av lägre utgifter 

bokföringsmässigt. Dessutom så har pundets försvagning lett till att AstraZenecas aktie åter stigit 

till samma värde som innan, efter att först ha sjunkit på grund av osäkerheten med Brexit.  

 

Samtliga informanter medger att Brexit förväntas ha långsiktigt negativa effekter på verksamheten 

och handeln med Storbritannien. Detta påstående understöds av Svenskt Näringsliv och 

Skogsindustrin, där man menar att handelshinder är en potentiell långsiktig effekt av Brexit som 

kommer att leda till ökade kostnader för de svenska företagen.  
 

”[…] så är det klart att en väldigt svag brittisk valuta till exempel skulle göra att den importen för 

britterna blir sämre då ju köpkraften försämrats, och blir det strafftullar eller vad det nu kan vara 

så försämrar det också vår exportkapacitet dit, givetvis.”  

– Englund, Holmen 

	  

Holmen menar att Brexit på lång sikt kan en väldigt svag valuta leda till försämrad brittisk köpkraft 

vilket kan drabba företagets export dit. Dessutom kan handelsbarriärer så som strafftullar leda till en 

försämrad exportkapacitet hos företaget. Denna syn delas med Skogsindustriernas informant som 

vidhåller att svenska företag kan förvänta sig lägre intäkter till följd av handelshinder och 

tullkostnader. 
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Det är också att brittiska patienter inte ska bli hängande efter, vilket kan vara ett resultat om man 

inte får till stånd ett avtal mellan Storbritannien och EU, som gör att man ingår i ett godkännande 

från EMA även i framtiden.  

 
”Om Storbritannien ska bygga upp ett eget center, eller regulatorisk myndighet som är helt 

frikopplad och fristående så kan det leda till att nya läkemedel kan komma senare till brittiska 

patienter som får vänta, och det vore olyckligt.” 
 

”[…] för oss är det viktigt att säkra att vi kan få tillgång på bra kompetens i vår 

forskningsanläggning i England, och då tänker jag på utländsk arbetskraft.” 

– Lund, AstraZeneca 

 

För AstraZenecas del är det framförallt skillnader i regelverk och hinder i kompetensförsörjning 

som är de främsta långsiktiga effekterna man beräknar kunna inträffa. I dagsläget är EU:s 

läkemedelsmyndighet EMA lokaliserad i London, men kommer att flytta i samband med 

Storbritanniens utträde ur EU. Enligt AstraZenecas informant skulle Brexit kunna leda till att 

Storbritannien upprättar en frikopplad läkemedelsmyndighet med skilda medicinska regelverk, 

vilket utgör ett handelshinder för icke-brittiska läkemedelsbolag. Swecares informant är av samma 

uppfattning, och menar att dessa skillnader även kan ge upphov till ökade kostnader. Vidare kan 

Brexit innebära ett hinder för företagets kompetensförsörjning. Denna uppfattning delas av Swecare 

och Svenskt Näringslivs informanter som menar att begränsad personalrörlighet kan leda till 

problem med kompetenstillgång.  

 
”Då kan det bli lite jobbigare för dom (brittiska dotterbolagen), om man inte får till något avtal. 

Blir det svårare för våra bolag i England att sälja sina produkter till andra europeiska länder… det 

är klart att då blir det lite svårare för dom.” 

– Hjalmarson, Indutrade 

 

För Indutrade kan Brexit på lång sikt innebära att det blir svårare för dess brittiska dotterbolag att 

sälja sina varor till den europeiska marknaden. Företagets informant vidhåller även att Brexit 

kommer att innebära att Storbritannien blir som en tredjelandsmarknad, vilket även bekräftas utav 

Svenskt Näringsliv. 
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4.1.4 Anpassning 
 

Samtliga informanter nämner att det för närvarande är Business as usual, dvs. att verksamheten 

fortskrider utan några strategiska skillnader. Denna syn delas med Swecares informant som menar 

att svenska företag än så länge kör på som vanligt med verksamheten även om de vet om Brexit.  

 

Samtliga informanter medger att de kommer fortsätta vara kvar på den brittiska marknaden oavsett 

Brexits utfall. För AstraZenecas del kan dock det bli aktuellt med en eventuell omstrukturering av 

hur verksamheten går till i Storbritannien, ifall det blir för många handelsbarriärer. Samtliga 

informanter från branschorganisationerna är av samma åsikt att svenska företag kommer att vara 

kvar på den brittiska marknaden trots eventuella negativa effekter från Brexit. Svenskt Näringsliv 

och Swecares informanter uppger vikten för svenska företag att bibehålla sina brittiska 

affärsrelationer.  

 

När det kommer till hur pass mycket företagen förbereder sig inför Brexit, skiljer sig deras syn åt: 
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”Amen det är att man tittar på möjliga konsekvenser och tar fram planer för vad vi isåfall ska göra 

givet att det blir a, b eller c som du förstår. […] vi är fullt committed till UK, men det är klart att 

man måste titta på de eventuella konsekvenser som uppstår, och vara förberedd på alla möjliga 

sätt.” 

– Lund, AstraZeneca 

 

”Nej asså, det ligger ju alltid såklart i tankarna vad som skulle kunna hända, men vi följer ju det 

här noga det gör vi…”  

– Englund, Holmen 

 

”Ingen skillnad egentligen. Business As Usual.”  
– Hjalmarson, Indutrade 

 

AstraZeneca försöker förbereda sig inför Brexit genom att titta på möjliga konsekvenser samt ta 

fram analyser och planer för olika utfall. Företagets informant vidhåller vikten av att vara förberedd 

”så gott det går” och ”på alla möjliga sätt”. Denna syn delas med Svenskt Näringslivs informant 

som uppger att de stora företagen förmodligen har börjat förbereda sig inför Brexit genom att titta 

på konsekvenser och ta fram planer för olika utfall. Även på Swecare har man den synen att 

svenska läkemedelsbolag tittar på alternativ till den brittiska marknaden när det kommer till olika 

områden inom verksamheten, samt att man förbereder sig inför långsiktiga effekter.  

 

Holmen anammar en mer passiv roll. Företagets informant menar att man följer utvecklingen med 

Brexit, och framförallt valutamarknadens utveckling då valutaförändringar ger direkta effekter på 

exporten. Men man har inte börjat ta fram konkreta åtgärdsplaner eller börjat anpassa sina strategier 

inför Brexit. Man har dock använt sig utav valutasäkringar i en allt större grad för att kunna 

riskminimera den osäkra valutamarknaden. Indutrade följer i samma spår, och menar att man inte 

förbereder sig inför Brexit. Holmens och Indutrades avsaknad av förberedelse stödjs av 

Skogsindustrins informant som menar att man främst inom skogsindustrin men även inom andra 

industrier förmodligen inte kommit långt i några eventuella förberedelser, då Brexit inte bedöms 

vara aktuellt ännu. 

 

Både AstraZeneca och Indutrade menar att de kommer att fortsätta med investeringar i 

Storbritannien, medan Holmens informant uppger att man är mer avvaktande och förmodligen inte 

kommer genomföra några investeringar där än så länge.  
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4.2. Institutionell isomorfism 
 

Inom detta koncept har detta tema identifierats: 

• Branschpåverkan – Hur företagens förberedelser påverkas av andra aktörer i branschen 
 

 

4.2.1. Branschpåverkan 
 

Fallföretagen skiljer sig åt när det kommer till hur de påverkas av konkurrenter, industri och 

branschorganisationer när det kommer till förberedelse inför Brexit.  

 
 ”När det gäller Storbritannien, så jobbar branschen ihop i en nedsatt grupp som omfattar life-

science branschen och Brexiteffekten av det, där är vår koncernchef ordförande […] Det är en bra 

kanal skulle jag säga, och det är klart att en bransch vill alltid stå starkare tillsammans än ett 

enskilt företag så det är ett bra sätt att jobba på.” 

– Lund, AstraZeneca 

 

AstraZeneca har en ledande roll i branschpåverkan, då företagets koncernchef är ordförande i 

branschgruppen UK Life Science Steering Group, där man aktivt arbetar med frågor rörande Brexit. 

Vidare uppger företagets informant att liknande samarbeten är en bra kanal för företaget att nå ut 

med sina intressen. Uppfattningen om att branschen jobbar tillsammans delas av Swecares 

informant, som även medger att branschöverskridande diskussioner sker om Brexit  
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”Det är både… ja framförallt nordiska banker men det finns även… till exempel har vi en 

internationell bank som också är väldigt verksam. Och så har vi ju andra kontakter också som vi 

givetvis tar råd ifrån och så.”  

– Englund, Holmen 

 

Holmen har en motsatt roll där företaget gärna tar råd från sin omgivning om hur de ska agera inför 

Brexit. Enligt företagets informant utgör företagets relationsbanker dvs. de banker som företaget 

gör sina finansiella affärer med, viktiga rådgivare om Brexit. Men även andra kontakter i företagets 

nätverk används som rådgivare, dessa utgörs av både andra företag, investerare samt 

exportkreditnämnden. Analys av konkurrenter tillämpas även i högre grad, och man är med i flera 

samarbeten. Holmen ingår i branschorganisationen Skogsindustrierna, som i sin tur ingår i Svenskt 

Näringsliv, och båda organisationernas informanter uppger att man pratar och informerar om Brexit 

till sina medlemmar.  

 
”Jag har inte hört någonting... det beror på hur man definierar konkurrenter, vi har ju 220 olika 

bolag. […]vi finns ju då i väldigt många olika teknikområden dessutom. Allt ifrån medicinteknik till 

energisektorn, byggsektorn... så att... energi, livsmedel, papper och massa. Väldigt många segment i 

väldigt många olika länder.”   

– Hjalmarson, Indutrade 

 

Indutrade har på grund av sin företagsstruktur minimal branschpåverkan. Moderbolagets 

konkurrenter utgörs av andra teknikförsäljningsbolag som förvärvar lokala nischade bolag med högt 

teknikinnehåll, men antal sådana bolag med liknande struktur och storlek som Indutrade finns i 

begränsat antal (Indutrade, 2017). Vidare har företaget för stor produktspridning bland sina 

dotterbolag för att konkret kunna specificera vem som är deras egentliga konkurrent. Företaget 

ingår dessutom inte i någon av de större svenska teknikbranschförbunden (Teknikföretagen, 

Svenska Teknik & Designföretagen, Teknikföretagens branschgrupper, 2017). 
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4.3. Strategiska svar 
 

Inom detta koncept har två teman identifierats: 

• Generell attityd – Hur företagen förhåller sig till förändringar i dess omgivning. 

• Specifik attityd – Hur företagen förhåller sig till Brexit som förändring. 
 

 

 

4.3.1. Generell attityd 

	  
AstraZeneca och Indutrades informanter beskriver båda det egna företaget som anpassningsbar och 

förändringsbenägen till förändringar i företagets omgivning. Båda företagen tillämpar långsam 

produktutveckling, vilket enligt Indutrade resulterar i att förändringar i marknaden och 

omgivningen sker betydligt långsammare då produkterna lever under lång tid. Synen av att ha en 

god anpassningsförmåga delas av Svenskt Näringsliv, där man menar att svenska företag i regel är 

väldigt anpassningsbara och öppna för förändringar i omgivningen. Enligt informanten är det starka 

svenska näringslivet ett bevis på detta.  

 

Holmens informant vidhåller att man försöker titta på andra alternativ när förändringar sker i 

omgivningen. Skogsindustriernas informant delar synen på att de svenska skogsföretagen har en 

mer avvaktande attityd gentemot förändringar, och menar att man generellt inte vill ligga för 

mycket i framkant på grund av den risk det innebär.  
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4.3.2. Specifik attityd 

 

 
”[…] på lång sikt så va ju vi av den tydliga uppfattningen att vi trodde vad som skulle vara bäst för 

England och för engelska patienter och för oss som företag att inte se någon Brexit, att 

Storbritannien höll sig kvar i EU. […] Men vi kommer alltid anpassa oss i enlighet med vad som är 

bäst för patienter, vår bransch, vårt bolag och våra ägare.”  

– Lund, AstraZeneca 

 

AstraZeneca vill helst inte se någon Brexit, men menar att man trots det får anpassa sig till Brexit så 

gott det går. Dock försöker företaget tillsammans med andra läkemedelsbolag i UK Life Science 

Steering Group påverka de engelska myndigheterna i frågor som är av särskilt intresse för 

läkemedelsbranschen. 

 
”Nej. Det kan jag inte se Vi finns ju i Norge med 10 till 15 olika bolag, och dom är ju inte med i EU. 

Så det är ingen större skillnad. […] Sen är det.. och våra bolag finns ute på landsbygden, uppe i  

Midland så i dom små byarna. Och där generellt så tror jag nog att dom flesta röstade för Brexit, 

utav våra anställda, skulle jag tro.”  

– Hjalmarson, Indutrade 
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”Sen så kommer ju det kommer bli försämrat för britterna.. när de lämnar EU, det står ju klart. […] 

Tror väl att dom löser det på ett eller annat sätt.”  

– Englund, Holmen 

 

Både Indutrade och Holmen har en mer passiv attityd gentemot Brexit. Företagens informanter 

förklarar passiviteten genom att hänvisa till att Brexit inte har skett ännu, att det inte är aktuellt än, 

samt att den inte har en sådan stor betydelse egentligen. Denna syn delas av Skogsindustrierna och 

Swecare som menar att många svenska företag ej ser Brexit som aktuellt ännu, då det är långt kvar 

innan man ser några direkta stora effekter av Storbritanniens utträde.  

 

Indutrade och Holmens informanter hyser även en stor tillit till att de brittiska beslutsfattarna 

tillsammans med EU kommer att komma fram till en bra och accepterbar lösning. Denna 

uppfattning delas av Svenskt Näringsliv och Swecares informanter som menar att svenska företag 

litar på att förnuftet kommer att råda.  

 

Holmen menar dessutom att Brexit främst kommer drabba Storbritannien själv. Indutrade har en 

ganska neutral attityd gentemot Brexit och menar att det inte kommer ha en så stor betydelse för 

företaget, utan att Storbritannien kommer bli som vilket tredjeland som helst. Däremot uppger 

företagets informant att de brittiska dotterbolagen förmodligen röstade för Brexit, då dessa bolag är 

verksamma i landsbygden där man till skillnad från London har en mer positiv inställning till ett 

utträde ur EU.  
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5. ANALYS 

 

5.1. Förberedelse 
 

Inom den institutionella teoribildningen menar man att organisationer blir påverkade av sin 

institutionella omgivning (Meyer och Rowan, 1977). Brexit ses i detta sammanhang som en 

förändring i fallföretagens institutionella omgivning. Företagen vet om att Storbritannien kommer 

att gå ur EU, men själva datumet för utträdet ligger dock längre fram i tiden. Med detta sagt borde 

därför företagen enligt analysmodellen börja förbereda sig inför Brexit i sin strävan efter att 

uppfattas som rationell utav omgivningen (Meyer och Rowan, 1977). Samtliga fallföretag har dock 

ej ändrat på sina kortsiktiga strategier, utan uppger att de kör på som vanligt, ”Business as usual”. 

Detta kan förklaras av att den effekt som hittills skett till följd av Brexit har varit valutaförändringar 

i form av pundets försvagning, vilket påverkat samtliga företag positivt. Därför fortsätter man av 

naturliga skäl att driva verksamheten i samma spår så långt det går, för att kunna eventuellt dra 

nytta av flera positiva kortsiktiga utslag.  

 

Samtidigt uppger företagen att Brexit kan på lång sikt innebära negativa effekter på verksamheten. 

Inför detta scenario har AstraZeneca vidtagit flera åtgärder i förberedelsesyfte där man analyserar 

och planerar inför olika utfall samt försöker räkna ut möjliga konsekvenser. Företaget erkänner 

även att man kan tänka sig att byta verksamhetsstrategi ifall Brexit skulle innebära för mycket 

handelsbarriärer. Man pratar även om att man måste vara förberedd på alla möjliga sätt, vilket 

ytterligare visar på en stark strävan efter förberedelse inför utträdet ur EU. 

 

Indutrade och Holmen uppger dock att man inte förbereder sig inför Brexit, vilket utgör en stor 

kontrast mot AstraZenecas förhållningssätt. Indutrade menar att Brexit inte har någon större 

betydelse alls för företaget. Holmen som inte heller förbereder sig inför Brexit medger dock att man 

följer utvecklingen och att man har tillämpat valutasäkringar som en kortsiktig åtgärd av Brexit. 

Detta visar på att Brexit har en betydelse för Holmen, men att företaget väljer att införa åtgärder och 

strategiförändringar i takt med att hindren dyker upp. Tittar man på användandet av valutasäkringar 

infördes detta som en snabb lösning för att kunna säkra exportintäkterna gentemot osäkerheten på 

valutamarknaden, och kan därför ses som en reaktiv åtgärd. Förberedelse inför Brexit fyller dock en 

mer proaktiv funktion eftersom det kräver att man försöker ligga i framkant och aktivt bemöta 

hinder, just för att undvika att bli överrumplad och tvingas ta till snabba lösningar.   
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Företagens olika grad av förberedelse kan kopplas till både deras attityd gentemot institutionella 

påtryckningar (Oliver, 1991) samt hur pass påverkade de blir av andra aktörer i deras bransch 

(DiMaggio och Powell, 1983). Attityd och påverkning kan i sin tur härledas till företagens 

affärsmodell, strategier och anknytning till Storbritannien.  

 

5.2. Institutionell isomorfism 
 

Enligt DiMaggio och Powell (1983) bör företag påverkas av andra aktörer inom samma 

verksamhetsområde, dvs. organisatoriskt fält, genom institutionell isomorfism. Både AstraZeneca 

och Holmen uppger att man ingår i diverse branschsamarbeten och grupper där diskussion om 

Brexit sker. Dock låter Holmen sig påverkas av sin branschomgivning i allt högre grad, medan 

AstraZeneca försöker påverka omgivningen. Detta tydliggörs genom att Holmen aktivt tar emot råd 

från flera externa aktörer så som banker, andra företag samt exportkreditnämnden. Man analyserar 

även sina konkurrenter och hur de agerar inför Brexit. AstraZeneca försöker däremot påverka andra 

aktörer på så sätt att koncernchefen är ordförande tillsammans med det brittiska läkemedelsbolaget 

GSKs chef i branschgruppen UK Life-Science Steering Group. I gruppen diskuteras hur 

läkemedelsindustrin bör förhålla sig till Brexit, varav AstraZenecas ledande roll samt företagets syn 

på samarbetet som ”en bra kanal” visar på att man vill framföra bolagets egna intressen och vara 

med och forma branschens syn på Storbritanniens utträde ur EU.  

 

Både AstraZenecas och Holmens branschpåverkan kopplas till tvingande åtgärder (DiMaggio och 

Powell, 1983), eftersom att Brexit är en institutionell påtryckning som ej går att välja bort. 

Företagen blir således tvungen att rätta sig efter den nya situation som Brexit medför, vilket kan 

vara i form av tvingande lagstiftning och regelverk kring handel. Båda företagen är dessutom 

tydliga med att de inte kommer att lämna den brittiska marknaden, vilket gör Brexit som tvingande 

åtgärd extra påtaglig. Däremot påverkas Holmen även av mimetiska processer (DiMaggio och 

Powell, 1983) som uppstår i den osäkerhet som Brexit medför. Osäkerheten leder till att Holmen 

väljer att imitera andra aktörer i branschen. Holmens sätt att aktivt ta råd från andra organisationer, 

samt att analysera sina konkurrenter för att se om de agerar på ett sätt som man själv kan dra nytta 

av kan kopplas till medveten imitation (DiMaggio och Powell, 1983).   

 

Varför just Holmen påverkas av mimetiska processer kan förklaras av skogsindustrins attityd till 

risk. I sin helhet har man en mer avvaktande och ogillande inställning till risk, vilket kan kopplas 

till företagens verksamhet där man ej är så flexibel. Som skogsföretag består verksamheten av stora 
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produktionsanläggningar som måste placeras nära råvaran. Dessutom löper företagen redan stora 

risker med att råvaran kan bli förstörd, så som exempelvis via skogsbränder, samt genom en 

minskande efterfrågan på papper i ju med dagens allt mer digitaliserade samhälle. I en sådan 

situation drivs man mot att riskminimera alla övriga aspekter utav verksamheten. Därför kan 

plötsliga förändringar så som Brexit skapa en stor osäkerhet, och eftersom att osäkerhet innebär risk 

blir man mer avvaktande samt försöker öka tryggheten i tillvaron genom att använda sig utav 

imitering av andra företag i industrin som det verkar gå bra för (DiMaggio och Powell, 1983).  

 

AstraZenecas påverkan på andra aktörer kan delvis förklaras av företagets särställning inom 

läkemedelsindustrin, både vad gäller storlek och omsättning vilket ger företaget mer inflytande och 

makt inom dess organisatoriska fält (DiMaggio och Powell, 1983). Men även företagets proaktiva 

förhållningssätt spelar en stor roll, i ju med att man inte drar sig från att ligga i framkant och aktivt 

bidra till att forma sin omgivning.  

 

Indutrade skiljer sig markant från både AstraZeneca och Holmen i och med att företaget ej upplevs 

påverkas av andra aktörer när det kommer till Brexit. Detta kan dock ha att göra med företagets 

unika modell, där moderbolaget förvärvar en mängd lokala nischade teknikbolag som trots 

förvärvet får behålla sitt varumärke, identitet och produktion precis som innan. Denna 

verksamhetsstruktur möjliggör en extremt god riskspridning i ju med att Indutrade på så sätt är 

verksam inom flera olika produkt-, marknad- samt branschsegment inom området teknik. Därför 

har företaget inga direkta konkurrenter, här blir det snarare dotterbolagen i sig som eventuellt utsätts 

för branschpåverkan. Men återigen blir effekten minimal för moderbolaget som har över 200 

dotterbolag spridda över hela världen. Utifrån ett teoretiskt perspektiv blir bolag med en sådan 

organisationsstruktur som Indutrade svåra att placera i ett organisatoriskt fält. Istället blir 

moderbolaget indirekt involverad i flera spridda organisatoriska fält genom sina dotterbolag. Detta 

leder till att Indutrades alla 200 dotterbolag utsätts för specifika isomorfiska krafter inom deras 

organisatoriska fält (DiMaggio och Powell, 1983), medan Indutrade själv blir en slags frikopplad 

organisatorisk enhet som ej berörs av det som händer inom de organisatoriska fälten. Man skulle 

eventuellt kunna tänka sig att Indutrade ingår i ett organisatoriskt fält tillsammans med andra 

teknikförsäljningsbolag med samma struktur, men med tanke på det begränsade antalet sådana 

globala bolag är frågan huruvida de ens ingår i varandras nätverk. Detta visar på att DiMaggio och 

Powells (1983) teori om organisatoriska fält kan behöva utvidgas till inkludering av mer unika typer 

utav organisationsstrukturer så som i fallet med Indutrade.  
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5.3. Strategiska svar 
 

Oliver (1991) menar att företag kan välja att anamma olika strategiska svar gentemot påtryckningar 

i deras institutionella omgivning. Utifrån studiens analysmodell påverkar således även företagens 

attityd gentemot Brexit hur deras förberedelse ser ut.  

 

AstraZeneca arbetar med att aktivt försöka påverka de engelska myndigheterna i deras 

förhandlingsprocess med EU, bland annat genom sin ledande roll i branschgruppen UK Life-

Science Steering Group. Trots att företaget uppger att man är anpassningsbar och 

förändringsbenägen korresponderar valet att påverka den institutionella påtryckningen i sig med det 

mest aktiva motståndet: manipulation (Oliver, 1991). Manipulation uppstår då AstraZeneca aktivt 

försöker ändra på samt utöva makt över de mekanismer som står bakom Brexit, vilket utgörs av 

engelska myndigheter och beslutsfattare. Detta kan vid första anblick verka motsäga det faktum att 

AstraZeneca samtidigt är det företag som förbereder sig mest inför Brexit. Men en förklaring kan 

vara att AstraZeneca i ju med sin höga grad av involvering och påverkan på Brexit får ett annat 

perspektiv på situationen än övriga företag, i ju med att företaget blir således indirekt mer 

involverad i utformningen av Storbritanniens förhandlingar med EU. På detta sätt blir Brexit och 

dess kommande effekter på industrin mer påtaglig och konkret, vilket minimerar osäkerheten och 

bidrar till en större möjlighet för företaget att faktiskt förbereda sig inför vad som väntar. Indutrade 

och Holmens mer passiva roll inför Brexit skulle således kunna vara en konsekvens av att man inte 

är eller kan vara involverad i Storbritanniens förhandlingsprocess vilket leder till att Brexit känns 

mycket mer avlägset och oklart. Man vet helt enkelt inte i lika hög grad vad Storbritanniens utträde 

ur EU egentligen kommer att betyda och därför inte vet hur eller vad man ska förbereda sig på.  

 

Samtidigt skulle man kunna se det som att Indutrade och Holmen väljer att besvara Brexit med 

samtycke (Oliver, 1991) och konformitet. I Indutrades fall kan detta även härledas tillbaka till den 

unika affärsmodellen som skulle kunna vara en bidragande faktor till att företaget är så pass lugn 

och passiv inför Brexit. Indutrade jämför Storbritannien med företagets övriga 

tredjelandsmarknader så som exempelvis Norge, och menar att om det varit lönsamt i Norge så blir 

det antagligen fortsatt lönsamt i Storbritannien. Dessutom så är Indutrades dotterbolag positivt 

inställda till Brexit, vilket kan vara på grund av att de verkar som brittiska lokala bolag. För 

moderbolaget kan detta innebära en extra trygghet, varav man helt enkelt accepterar Brexit och 

hyser tillit till att beslutsfattarna ska komma fram till en bra accepterbar lösning.  
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Även Holmen uppger att de litar på att beslutsfattarna ska komma fram till en bra och klok lösning. 

Företagets strategiska svar skulle kunna likt Indutrade liknas vid samtycke i form av att man 

accepterar att Brexit sker och anpassar sig efter dess krav (Oliver, 1991). Men det skulle även 

kunna liknas vid strategiska svaret undvikande (Oliver, 1991), eftersom företaget hyser en slags 

avvikande inställning gentemot de risker och den osäkerhet som Brexit medför. Företaget uppger 

även att Brexit är negativt, men väljer att fokusera på att det är Storbritannien som är förloraren i 

det hela, och inte företaget själv. Då företaget dessutom följer dess utveckling men väljer att inte 

förbereda sig genom att hänvisa till att Brexit ännu inte är aktuellt, uppvisar företaget en vilja att 

skjuta upp och undvika Brexit så länge som det går.  
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6. SLUTSATS 

 

Utifrån genomförd studie klargörs att utav samtliga fallföretag är det endast AstraZeneca som aktivt 

förbereder sig inför Brexit. De strategiska anpassningar som görs i förberedelsesyfte är att man tittar 

på möjliga konsekvenser och tar fram planer för olika sorters utfall. AstraZenecas höga grad av 

förberedelse kopplas till företagets starka påverkan på sitt omgivande organisatoriska fält och 

institutionella omgivning. Detta leder till att företaget genom institutionell isomorfism snarare 

påverkar andra läkemedelsbolags förberedelser inför Brexit, snarare än att bli påverkad själv. 

Vidare anammar företaget det strategiska svaret manipulation, som innebär aktivt motstånd mot 

Brexit genom manipulering av dess bakomliggande mekanismer. Dessa faktorer bidrar till att 

AstraZeneca blir mer involverad i Brexits förhandlingsprocess, och därmed får en tydligare bild av 

dess framtida effekter.  På så sätt blir det strategiskt lättare för företaget att förbereda sig inför 

Storbritanniens utträde ur EU, och företaget blir då mer kapabel till att faktiskt utföra dessa 

förberedelser.  

 

Holmen utsätts för stark påverkan av dem isomorfismiska krafterna i dess organisatoriska fält, på 

grund av den osäkerhet som Brexit innebär för företaget. Holmen väljer även att bemöta Brexit med 

samtycke samt undvikelse.  Dessa faktorer grundar sig i företagets avvaktande attityd gentemot 

risker vilket leder till att företaget får ett mer reaktivt förhållningssätt mot sin omgivning och därför 

inte förbereder sig inför Brexit.  

 

Indutrade är ett unikt fall då företaget inte kan sägas ingå i ett organisatoriskt fält och därför inte 

påverkas av isomorfismiska krafter. Detta kan förklaras av företagets speciella affärsmodell, vilket 

gör att företaget dessutom kan bemöta institutionella förändringar så som Brexit med samtycke då 

de ändå har en minimal påverkan på moderbolaget. I ju med detta förbereder sig därför inte 

Indutrade inför Brexit, eftersom förberedelse i denna kontext ej fyller något syfte.  

 

Analysmodellen bedöms fungera som en bra grund för att förstå hur företag bemöter och förhåller 

sig till påtryckningar i sin omgivning, men har vissa teoretiska begränsningar. Det främsta exemplet 

är teorin om organisatoriska fält som ej korresponderar med Indutrades affärsmodell. Studien skulle 

vidare kunna sättas in i ett bredare sammanhang teoretiskt genom att analysmodellen med vissa 

modifieringar används för att undersöka hur företag förbereder sig eller bemöter andra sorters 

institutionella påtryckningar. Studiens resultat skulle på samma sätt kunna kopplas till ett bredare 
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kontext, exempelvis för att förstå hur företag skulle kunna agera inför eventuella andra utträden ur 

EU.  

 

Studiens resultat visar på en tendens till att ju mer företaget blir involverad i 

förhandlingsprocesserna med utträdet, desto mer förbereder sig företaget inför själva utträdet, på 

grund av att framtida effekter blir mer konkreta och tydliga. Denna tendens skulle vara intressant att 

följa upp och testa empiriskt för att se om det stämmer. Skulle det visa sig att det stämmer skulle 

den rent praktiskt bidra till att man lättare förstår bakgrunden till företags agerande. Vid stundande 

stora förändringar skulle man således som företag kunna använda sig utav åtgärder i syfte att få 

företaget att internt bli mer involverad i förändringsprocessen. På så sätt skulle företagets mentala 

inställning om att förändringen är avlägsen ändras, och det skulle bli lättare att implementera ett 

proaktivt arbetssätt och förbereda sig inför förändringen för att minimera negativa effekters 

påverkan på verksamheten.   

 

Studien har vissa empiriska begränsningar, dels på grund av sin kvalitativa natur vilket gör att 

validiteten med ställda intervjufrågor alltid kan tolkas som bristande. Dessutom studeras endast tre 

fallföretag, från vitt skilda industrier och med helt olika affärsmodeller. Samt att varje företag 

endast kunde bistå med en informant vilket gör att den syn som informanten ger till viss del även 

påverkas av egna värderingar och tolkningar.  

 

Ytterligare ett förslag på framtida forskning skulle således vara att stärka denna studie empiriskt för 

att säkerställa dess tillförlitlighet. Detta skulle kunna genomföras antingen med syfte att öka 

validiteten, genom att utföra samma studie men då välja att intervjua flera olika personer från 

samma företag. Detta är en form av triangulering som leder till inkluderingen av fler olika 

perspektiv på fenomenet och därmed ökar studiens empiriska validitet. På samma sätt skulle man 

även kunna inkludera flera olika företag från samma industri, och sedan återigen jämföra skillnader 

i förberedelse inför Brexit, både mellan företagen men även mellan olika industrier. På så sätt blir 

det mer tillförlitligt att kunna dra generella slutsatser om varför ett företag inom en viss industri 

agerar som det gör. Vill man istället fokusera på att stärka studiens reliabilitet skulle samma studie 

kunna genomföras på samma sätt för att se om utfallet blir densamma eller om det blir annorlunda. 

Blir utfallet annorlunda skulle man även kunna tänka sig att det förutom metodologiska aspekter 

även kan vara ett medvetet agerande från företagens sida, vilket skulle kunna studeras ingående.  
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BILAGA 1. Sammanställning över intervjuer 

 

Tabell	  över	  utförda	  intervjuer	  

	  
Intervjuperson	  
	  
	  

	  
Position	  

	  
Organisation	  

	  
Datum	  

	  
Intervjuns	  
längd	  

	  
Intervjutyp	  

	  
Englund,	  Filip	  

	  
Treasury	  manager	  

	  

	  
Holmen	  AB	  

	  

	  
2017-‐05-‐

15	  
	  

	  
20	  min	  

	  
Telefon-‐
intervju	  

	  
Erixon,	  Olof	  

	  
Ansvarig	  

Internationell	  
Handelspolitik	  

	  
Svenskt	  
Näringsliv	  

	  
2017-‐05-‐

10	  

	  
30	  min	  

	  
Telefon-‐
intervju	  

	  
Hjalmarson,	  Claes	  

	  

	  
Head	  of	  Business	  
Development	  

	  

	  
Indutrade	  AB	  

	  
2017-‐05-‐

05	  

	  
25	  min	  

	  
Telefon-‐
intervju	  

	  
Jokilaakso,	  Nima	  

	  
Kontaktperson	  för	  

Norden	  
	  

	  
Swecare	  

	  
2017-‐05-‐

15	  

	  
25	  min	  

	  
Telefon-‐
intervju	  

	  
Kinnwall,	  Mats	  

	  

	  
Chefsekonom	  

	  
	  

	  
Skogsindustriern

a	  

	  
2017-‐05-‐

16	  
	  

	  
25	  min	  

	  
Telefon-‐
intervju	  

	  
Lund,	  Jacob	  

	  
Extern	  

Kommunikations-‐	  
direktör	  

	  
AstraZeneca	  AB	  

	  
2017-‐05-‐

05	  

	  
20	  min	  

	  
Telefon-‐
intervju	  
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BILAGA 2. Operationaliseringstabell 
 

Teori	  kopplat	  till	  intervjuguide	  

	  
Koncept	  
	  

	  
Teoretiska	  antaganden	  

	  
Inledande	  frågor	  	  

	  
Utvecklande	  frågor	  

	  
Förberedelse	  

	  
Företag	  omges	  av	  en	  
institutionell	  omgivning.	  
Förändringar	  i	  den	  
institutionella	  omgivningen	  
påverkar	  företagen.	  Brexit	  
är	  en	  sådan	  förändring	  som	  
företagen	  vet	  kommer	  
inträffa	  och	  därför	  börjar	  
förbereda	  sig	  inför.	  
	  

	  
Vad	  betyder	  Brexit	  för	  
er?	  
	  
Hur	  påverkar	  Brexit	  er	  
verksamhet?	  
	  

	  
Hur	  har	  era	  strategier	  påverkats	  av	  
Brexit?	  
	  
Hur	  ser	  ni	  på	  framtida	  investeringar	  i	  
Storbritannien?	  
	  
Hur	  förbereder	  ni	  er	  på	  ett	  scenario	  
där	  inget	  frihandelsavtal	  sluts?	  
	  

	  
Institutionell	  
Isomorfism	  

	  
Företag	  ingår	  i	  
organisatoriska	  fält	  där	  de	  
påverkas	  av	  isomorfiska	  
krafter	  som	  leder	  till	  
likartade	  förberedelser	  
inför	  institutionella	  
förändringar.	  
	  

	  
Hur	  tror	  ni	  att	  er	  bransch	  
har	  påverkats	  av	  Brexit?	  	  
	  

	  
Hur	  tror	  ni	  att	  era	  konkurrenter	  
påverkas	  av	  Brexit?	  
	  
Hur	  tänker	  ni	  kring	  de	  strategiska	  
steg	  era	  konkurrenter	  tar	  inför	  
Brexit?	  
	  
Hur	  tror	  ni	  era	  konkurrenters	  syn	  på	  
Brexit	  påverkar	  hur	  ni	  tänker	  
strategiskt?	  
	  
Ingår	  ni	  i	  någon	  
branschorganisation/	  community?	  
Sker	  diskussioner	  om	  Brexit	  där?	  
	  

	  
Strategiska	  
Svar	  

	  
Företag	  anammar	  olika	  
strategiska	  svar	  för	  att	  
bemöta	  institutionella	  
förändringar.	  Valet	  av	  svar	  
påverkar	  hur	  företagen	  
förbereder	  sig	  inför	  
institutionella	  förändringar.	  
	  

	  
Hur	  känner	  ni	  inför	  
Brexit?	  
	  

	  
Hur	  är	  företagets	  generella	  attityd	  till	  
förändringar	  i	  företagets	  omgivning?	  
	  
Hur	  tycker	  ni	  att	  företaget	  bör	  
förhålla	  sig	  till	  Brexit?	  
	  
Hur	  mycket	  tycker	  ni	  att	  företaget	  
bör	  anpassa	  sig	  till	  Brexit?	  
	  
Hur	  stor	  tillit	  har	  ni	  som	  företag	  på	  
EUs	  och	  Storbritanniens	  förmåga	  att	  
sluta	  ett	  frihandelsavtal?	  
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BILAGA 3. Intervjuguide 

 

Version	  1	  –	  utformad	  till	  fallföretagens	  informanter 

	  
Tema	  
	  

	  
Inledande	  frågor	  	  

	  
Utvecklande	  frågor	  

	  
Bakgrund	  

	  
Hur	  ser	  er	  verksamhet	  ut?	  
	  

Vad	  betyder	  den	  brittiska	  
marknaden	  för	  er	  verksamhet?	  
	  

	  
• Hur	  stor	  andel	  utav	  er	  marknad	  utgörs	  av	  

Storbritannien?	  
	  

• Hur	  länge	  har	  ni	  varit	  verksamma	  där?	  
	  

• Vad	  har	  ni	  haft	  för	  strategier	  gällande	  
Storbritannien?	  

	  
	  
Förberedelse	  

	  
Vad	  betyder	  Brexit	  för	  er?	  
	  

Hur	  påverkar	  Brexit	  er	  
verksamhet?	  
	  

	  
• Hur	  har	  era	  strategier	  påverkats	  av	  Brexit?	  
	  

• Hur	  ser	  ni	  på	  framtida	  investeringar	  i	  
Storbritannien?	  

	  

• Hur	  förbereder	  ni	  er	  på	  ett	  scenario	  där	  inget	  
frihandelsavtal	  sluts?	  

	  
	  
Institutionell	  
Isomorfism	  

	  
Hur	  tror	  ni	  att	  er	  bransch	  har	  
påverkats	  av	  Brexit?	  	  
	  

	  
• Hur	  tror	  ni	  att	  era	  konkurrenter	  påverkas	  av	  Brexit?	  
	  

• Hur	  tänker	  ni	  kring	  de	  strategiska	  steg	  era	  konkurrenter	  
tar	  inför	  Brexit?	  

	  

• Hur	  tror	  ni	  era	  konkurrenters	  syn	  på	  Brexit	  påverkar	  hur	  
ni	  tänker	  strategiskt?	  

	  

• Ingår	  ni	  i	  någon	  branschorganisation/	  Community?	  Sker	  
diskussioner	  om	  Brexit	  där?	  

	  
	  
Strategiska	  
Svar	  

	  
Hur	  känner	  ni	  inför	  Brexit?	  
	  

	  
• Hur	  är	  företagets	  generella	  attityd	  till	  förändringar	  i	  

företagets	  omgivning?	  
	  

• Hur	  tycker	  ni	  att	  företaget	  bör	  förhålla	  sig	  till	  Brexit?	  
	  

• Hur	  mycket	  tycker	  ni	  att	  företaget	  bör	  anpassa	  sig	  till	  
Brexit?	  

	  

• Hur	  stor	  tillit	  har	  ni	  som	  företag	  på	  EUs	  och	  
Storbritanniens	  förmåga	  att	  sluta	  ett	  frihandelsavtal?	  
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	  	  	  	  	  	  	  Version	  2	  –	  utformad	  till	  branschorganisationernas	  informatörer	  

	  
Tema	  
	  

	  
Inledande	  frågor	  	  

	  
Utvecklande	  frågor	  

	  
Bakgrund	  

	  
Vad	  betyder	  den	  brittiska	  
marknaden	  för	  svenska	  företag?	  
	  

	  
• Hur	  stor	  andel	  av	  era	  medlemsföretag	  upplevs	  

bedriva	  handel	  med	  Storbritannien?	  	  
	  

• Hur	  skulle	  du	  vilja	  beskriva	  svenska	  företags	  relation	  
med	  den	  brittiska	  marknaden?	  

	  

• Vad	  upplever	  ni	  att	  företagen	  generellt	  har	  haft	  för	  
strategier	  gällande	  att	  bedriva	  verksamhet	  i	  
Storbritannien?	  

	  
	  
Förberedelse	  

	  
Vad	  betyder	  Brexit	  för	  svensk	  
handel?	  
	  

Hur	  påverkar	  Brexit	  svenska	  
företags	  verksamhet?	  
	  

	  
• Hur	  upplevs	  era	  medlemmars	  strategier	  ha	  

påverkats	  av	  Brexit?	  
	  

• Hur	  upplevs	  era	  medlemmar	  se	  på	  framtida	  
investeringar	  i	  Storbritannien?	  

	  

• Hur	  upplevs	  era	  medlemmar	  förbereda	  sig	  på	  ett	  
scenario	  där	  inget	  frihandelsavtal	  sluts?	  

	  

• Hur	  upplevs	  generellt	  era	  medlemmar	  förbereda	  sig	  
på	  Brexit?	  

	  

• Vilka	  branscher	  upplevs	  påverkas	  mer	  av	  Brexit	  än	  
andra?	  

	  

• Vilka	  branscher	  upplevs	  inte	  påverkas	  av	  Brexit?	  
	  
	  

	  
Institutionell	  
Isomorfism	  

	  
Hur	  tror	  ni	  att	  svenska	  företag	  
påverkar	  varandras	  syn	  på	  
Brexit?	  	  
	  

	  
• Diskuterar	  ni	  som	  arbetsgivarorganisation	  om	  Brexit	  

med	  era	  medlemmar?	  
	  

• Upplevs	  era	  medlemmar	  diskutera	  om	  Brexit	  med	  
varandra?	  

	  

• Upplevs	  medlemmar	  i	  samma	  bransch	  ha	  liknande	  
åsikter	  om	  Brexit?	  
 

	  
Strategiska	  
Svar	  

	  
Hur	  tror	  ni	  att	  svenska	  företag	  
känner	  inför	  Brexit?	  
	  

	  
• Hur	  upplevs	  era	  medlemmars	  generella	  attityd	  till	  

förändringar	  i	  deras	  omgivning?	  
	  

• Hur	  upplevs	  era	  medlemmars	  attityd	  till	  Brexit?	  
	  

• Hur	  stor	  tillit	  upplevs	  era	  medlemmar	  ha	  på	  EUs	  och	  
Storbritanniens	  förmåga	  att	  sluta	  ett	  
frihandelsavtal?	  

	  
 



	  	  	  	  	  

 
 

 

BILAGA 4. Empirisk data - branschorganisationerna 
 

Översikt	  över	  nyckelord	  från	  branschorganisationernas	  informanter 

	  
	  
	  

	  
Svenskt	  Näringsliv	  

	  
Swecare	  

	  
Skogsindustrierna	  

	  
Anknytning	  
Den	  upplevda	  
anknytningen	  hos	  
svenska	  företag	  till	  
Storbritannien	  

	  
STARK	  
• Stor	  betydelse	  
• Stor	  varuhandelspartner	  
• Viktig	  marknad	  
• Stort	  investeringsland	  
• Stort	  exportland	  

	  
	  

	  
STARK	  
• Stor	  betydelse	  
• Stor	  exportmarknad	  
• Största	  marknaden	  för	  

trävaror	  

	  
Strategi	  
Storbritanniens	  roll	  från	  
ett	  strategiskt	  perspektiv	  
	  

	  
Långsiktig	  affärsrelation	  
	  

	  
Viktig	  inom	  forskning	  

	  
Exportmarknad	  -‐	  har	  ett	  stort	  
importbehov	  
	  

	  
Påverkan	  
Förväntade	  effekter	  av	  
Brexit	  

	  
• Handelshinder	  	  
• Ökade	  kostnader	  
• Blir	  tredjelandsmarknad	  
• Begränsad	  

personalrörlighet	  

	  
• Ökade	  kostnader	  
• Begränsad	  

kompetenstillgång	  

	  
• Handelshinder	  
• Ökade	  kostnader	  
• Lägre	  intäkter	  
	  

	  
Anpassning	  
Den	  upplevda	  
förberedelsen	  hos	  
svenska	  företag	  

	  
Förbereder	  sig	  
• Bevarar	  affärsrelationer	  
• Tittar	  på	  konsekvenser	  
• Gör	  planer	  för	  olika	  utfall	  

	  

	  
Förbereder	  sig	  
• Bibehåller	  relationer	  
• Än	  så	  länge	  	  

Business	  as	  usual	  
• Tittar	  på	  andra	  alternativ	  

	  
Ej	  kommit	  långt	  i	  förberedelse	  
• Säkrar	  fortsatt	  export	  
	  

	  
Branschpåverkan	  
Om	  organisationen	  
påverkar	  sina	  
medlemmars	  syn	  på	  
Brexit	  

	  
JA	  
• Handelspolitisk	  

referensgrupp	  där	  
medlemsföretag	  ingår	  

	  

	  
JA	  
• Diskussion	  om	  Brexit	  sker	  

	  
JA	  
• Informerar	  företagen	  
• Hänvisar	  till	  rapport	  om	  

Brexit	  
• Kommer	  diskutera	  Brexit	  

mer	  närmare	  utträdet	  
	  
Generell	  attityd	  
Den	  upplevda	  generella	  
attityden	  hos	  svenska	  
företag	  	  
	  

	  
Stark	  anpassningsbarhet	  

	  
	  

	  
Avvaktande	  

	  
Specifik	  attityd	  
Den	  upplevda	  specifika	  
attityden	  hos	  svenska	  
företag	  	  

	  
• Litar	  på	  att	  förnuftet	  

kommer	  att	  råda	  

	  
• Business	  as	  usual	  
• Litar	  på	  beslutsfattare	  

	  
• Tar	  konsekvenser	  i	  takt	  med	  

att	  frågorna	  blir	  aktuella	  
• Inte	  aktuellt	  än	  
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