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Sammanfattning 

 

Syftet med denna studie är att studera vilka faktorer som påverkar svenska företags val av 

etablering på de afrikanska frontier marknaderna. Syftet är även att undersöka möjligheter och 

svårigheter för svenska företag som överväger att etablera sig på dessa marknader. Studien 

genomfördes genom en kvalitativ forskningsmetod med en deduktiv ansats. Personliga intervjuer 

genomfördes med tre svenska företag som är aktiva på de afrikanska frontier marknaderna för att 

kunna besvara studiens frågeställning och uppfylla studiens syfte. Studien visar att den 

ekonomiska tillväxten är den främsta anledningen till varför företagen i denna studie har valt att 

etablera sig på de afrikanska frontier marknaderna. Valet av etablering påverkades även av att 

behovet av förbattringar inom länderna är stort. Alla företag har gått till väga på olika sätt och 

använt sig av olika strategier för att internationalisera sig på de afrikanska frontier marknaderna. 

I denna studie går det inte att se något samband mellan valet av internationaliseringsstrategi och 

företagen. Möjligheterna för svenska företag att etablera sin verksamhet är stora, då frontier 

marknaderna inte är fullt utvecklade och efterfrågar utveckling. De svårigheter som svenska 

företag kan stöta på i sin internationalisering på de afrikanska marknaderna är; byråkrati, att ta 

sig runt i landet, säkerhet, hantera import, tullavgifter, transport av varor, skaffa sig bra partners, 

hantera långsamma betalningsströmmar samt att skaffa sig en bra förståelse för hur dessa 

marknader fungerar.   

 

 

 

Nyckelord: Frontier marknader, Tillväxtmarknader, Internationalisering, Etablering, FDI, Joint-

venture, Greenfield-investering, Acquisition,   



Abstract  

 

 The purpose of this thesis is to study the factors that affect the Swedish companies’ choice of 

establishment on the African frontier markets. The purpose is also to examine the opportunities 

and challenges for Swedish companies that are considering establishing on these markets. This 

study was conducted with a qualitative research method and with a deductive approach. Personal 

interviews were conducted with three Swedish companies that are active on the African frontier 

market to answer the thesis research questions and to fullfil the purpose of this thesis. This 

research shows that economic growth is the main reason why companies in this study have 

chosen to establish on the African frontier markets. The choice of establishment was also 

influenced by an additional factor, which was that the needs for improvements in these countries 

are great. All the companies used different procedures and strategies to enter the African frontier 

markets. In this research there are no connections between companies and the choice of 

international strategy. However, the opportunities for Swedish companies to establish their 

operations on these markets are great. The reasons for these opportunities are that African 

frontier markets are not fully developed and there is a great demand for development in many 

areas. On the other hand there are many challenges that Swedish companies face with their 

establishment on the African frontier markets. Such challenges are the level of bureaucracy, 

underdeveloped bankingsystems, the safety of travelling around the countries, difficulties in 

handling custom clearing, transportation of goods, finding reliable partners and understanding 

how these African frontier markets operate.  

 

 

 

Keywords: Frontier markets, Emerging markets, Internationalization, Establishment, FDI, Joint-

venture, Greenfield-investment, Förvärv   
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Begreppsförklaring 

 
För denna studie har en begreppsförklaring skapats, där återkommande begrepp definieras, för att 

kunna ge läsarna en möjlighet till en bättre förståelse. 

 

Frontier markets (Frontier marknader) 

Begreppet används för att beskriva länder i ett mycket tidigt stadium av ekonomisk utveckling. 

Länderna i denna kategori är attraktiva för investerare som söker högre långsiktiga resultat och 

lägre korrelation.
1
 Detta begrepp är huvudbegreppet i denna studie och kommer att skrivas som 

afrikanska frontier marknader. 

Emerging markets (Tillväxtmarknader) 

 

Dessa marknader beskrivs som mindre ekonomiskt utvecklade länder. Länderna som ingår i 

denna kategori är mindre utvecklade än länderna i Nordamerika, Västeuropa, Australia och Japan 

(ibid). 

 

Organisation för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD-länderna) 

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling arbetar för att främja ekonomisk 

tillväxt i medlemsländerna och handel mellan dem. Dessa länder är: Sverige, Norge, Danmark, 

Finland, Australien, Belgien, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Japan, Kanada, Korea, 

Luxemburg, Mexiko, Nederländerna, Nya Zeeland, Portugal, Polen, Slovakien, Schweiz, 

Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern, USA och Österrike.
2
 

 

Born Globals 

Born Globals är när ett företag är verksamt på den globala marknaden redan vid uppstartsfasen. 

Detta möjliggörs med hjälp av internet och kontaktnät som företaget skapat (Johnson et al., 

2011). 

 

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)  

UNCTAD grundades 1964 som en permanent mellanstatlig organisation. Organisationens mål är 

att utöka handel, investerings -och utvecklingsmöjligheter i utvecklingsländerna och underlätta 

för utvecklingsländerna att integreras i världsekonomin på ett effektiv och rättvist sätt 

(UNCTAD, 2007). 

                                                           
1
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KAPITEL 1 

INLEDNING 

 

Kapitlet inleds med en bakgrund till ämnet och en problemdiskussion som studien har valt att 

undersöka. Vidare beskrivs problemformulering, syfte, avgränsningar och disposition. 

 

1.1 Bakgrund 

”Ät eller bli uppäten”, är ett vanligt uttryck inom företagsvärlden. Ett företags tillväxt är en 

viktig faktor för att ett företag ska överleva på en hög konkurrensutsatt global marknad. 

Internationell handel har satt fart under de senaste decennierna tack vare globalisering. Detta gör 

det möjligt för företag att verka internationellt då världen krymper med hjälp av bättre teknologi, 

bättre infrastruktur och minskade handelsbarriärer (Lundström, 2009).  

På 1980 talet genomförde flera länder i världen liberaliseringar gällande Foreign Direct 

Investment (FDI), som tidigare hade varit förbjudet. I Afrika gjorde flera länder värdefulla 

reformer i institutioner för att attrahera och underlätta för gränsöverskridande kapitalrörelser. 

Detta har lockat in många FDI till kontinenten sedan 1980-talet (UNCTAD,1999). 

Under de senast decennierna har etableringar av svenska företag utomlands ökat kraftigt och 

svenska företagsetableringar utomlands har en uppåtgående trend sedan 2006.
3
 År 2006 fanns det 

1 268 svenska koncerner etablerade utomlands. Vilket har ökat kontinuerligt och fram till 2010 

med mer än 80 % till 2 288 (ibid).    

För en liten och öppen ekonomi som Sverige är internationell handeln fortfarande en viktig 

aspekt för att kunna konkurrera på den globala marknaden. År 2009 utgjorde exporthandel 49 % 

av Sveriges BNP (Exportrådet, Exportstatistik 2009) och enligt Svenskt Näringsliv har handel 

med utlandet varit den viktigaste komponenten för den svenska ekonomiska tillväxten de senaste 

150 åren.
4
 

Företag har historiskt sökt sig till tillväxtmarknader för att uppnå tillväxt inom företaget. 

Tillväxtmarknader kan delas upp i två olika definitioner, ”Frontier markets”(Frontier 

marknader) och ”Emerging markets”(tillväxtmarknader).  Frontier marknader är mindre 

avancerade kapitalmarknaderna oftast i utvecklingsländerna. Länderna som ingår i denna 

kategori har investeringsbara marknader men är inte lika fullt utvecklat som tillväxtmarknader. 

Frontier marknader kallas även för ”pre-emerging markets” och i dagsläget är det 33 specifika 

                                                           
3
 www.tillvaxtanalys.se 

4
 www.SvensktNaringsliv.se/Globalisering ger förutsättningar för tillväxt 
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länder runt om i världen som klassas som frontier marknader och sju av dessa länder finns i 

Afrika, de är Botswana, Kenya, Mauritius, Nigeria, Tunisien, Zimbabwe och Ghana.
5
  

Sveriges export och FDI till Afrika är idag liten i jämförelse med andra länder som England, 

Frankrike och Tyskland i förhållande till den potential som finns i Afrika. Den svenska handeln 

med denna världsdel ökar succesivt för varje år och från år 2008-2009 ökade exporten till Afrika 

med 22 %.
6
  

På de afrikanska frontier marknaderna finns det bra förutsättningar för svenska företag att 

förbättra sin omsättning, vinstmarginal och marknadsandelar. Detta leder till ökade chanser för 

en långsiktig tillväxt för att kunna överleva på den globala marknaden. Men dessa frontier 

marknader är också utsatta för höga risker exempelvis politisk instabilitet, otillräcklig reglering, 

dålig likviditet, undermåliga finansiell rapportering och stora valuta svängningar. De flesta av 

frontier marknaderna i Afrika är kända för att inneha naturtillgångar och råvaror som attraherar 

utländska investerare och företag.
7
 

Afrika är en kontinent som har varit svårt drabbat av krig och fattigdom och vissa länder på 

kontinenten är ännu inte befriade från dessa bördor. Detta har gjort det väldigt svårt för länderna 

att utvecklas i samma takt som omvärlden och vissa länder inom kontinenten har varit utan 

signifikant ekonomisk tillväxt i flera hundra år
8
. Tidningen ”The Economist” kallade Afrika för 

”den hopplösa kontinenten” då det var så hårt drabbat av svårigheter.
9
  Länderna i Afrika har 

börjat återhämta sig ifrån svårigheter som krig och fattigdom. Återhämtningen sker snabbt där 

vissa länder i Afrika har gått ifrån att vara ekonomier med utan eller låg tillväxt till ekonomier 

som växer snabbare än OECD-länderna gör i genomsnitt. Denna tillväxttakt har varit mer eller 

mindre konstant under en 10 års period (ibid). 

1.2 Problemdiskussion 

Under det senaste decenniet har Afrika varit bland de snabbast växande regionerna i världen. 

Idag finns hälften av världsekonomierna med mer än 7 % tillväxt per år i Afrika
10

. Många länder 

på den afrikanska kontinenten har byggt upp en ekonomisk och social grund som har förvandlat 

länderna till ett centrum för tillväxt och lönsamhet. Detta har lockat fler investerare och företag 

än någonsin (ibid). Den snabba trenden i globalisering ser positiv ut för den afrikanska 

ekonomin. Den afrikanska kontinenten är rik på naturtillgångar och 60 % av kontinentens jord är 

obrukad.  Afrika är också hem till en av de rikaste biodiversiteten i världen. Afrika har även stora 

outnyttjade reserver av sötvatten, vilket är en viktig handelsvara (ibid). 

                                                           
5
 www.MSCI.com 

6
www. realtid.se 

7
 www.MSCI.com 

8
 www.fn.se 

9
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www. renasset.com 
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Afrikas positiva ekonomiska utveckling är starkt kopplat till 2000-talets globala högkonjunktur 

och stigande råvarupriser. När stora länder, exempelvis Kina, har vuxit snabbt med hjälp av 

resursintensiva tillväxtmodeller utan att förse marknaden med inhemska tillgångar bidrar detta 

till en ökad efterfråga av afrikanska råvaror. Detta har medfört ett stort intresse från folkrika 

länder runt om i världen att investera i länder på de afrikanska frontier marknaderna.
11

 

Befolkningsmängden i Afrika växer med en stabil takt. Enligt en prognos gjord av 

"Renaisassance Asset Managers" kommer Afrikas unga befolkning att överstiga både Kinas och 

Indiens inom en 30 års period (ibid). Detta innebär att Afrika kommer att ha en större arbetskraft 

än vad Kina och Indien har tillsammans. Den stora drivkraften i Afrikas tillväxt idag och i 

framtiden bygger på den ökande medelklassen i Afrika som i dag är mer än 1 miljard människor 

med en förväntad reell inkomstökning på 5,7 % per år i genomsnitt fram till år 2015 (ibid).
 
Ett 

problem i de flesta afrikanska länder är den lågutbildade arbetskraften som saknar kvalificerad 

kompetens jämfört med arbetskraften i Indien och Kina. Då utbildning och kvalificerad 

kompetens är låg tvingas personal att ”outsourcas” eller att tas in internt inom företaget. Detta 

förhindrar till att skapa arbetstillfällen för lokala invånare som i sin tur hämmar den ekonomiska 

tillväxten i landet.  

Likheterna mellan tillväxtländerna i Afrika och Asiens tillväxtländer under perioden 1970-2010 

är slående. Ghana, Moçambique, Etiopien, Tanzania, Uganda, Demokratiska republiken Kongo, 

Libyen och Nigeria växer i en takt som är jämförbara med Tigerekonomierna Thailand, Malaysia 

och Korea under 1970-talet och 1980-talet eller Kina och Indien under det senaste decenniet. 

Många kinesiska och indiska affärsmän har flyttat till Afrika under de senaste fem åren eftersom 

de känner att Afrika är en yngre version av "Chindia" (ibid). 

Den snabba tillväxten i Afrika öppnar upp många möjligheter för investerare. Kontinenten har 

sett ett ökat antal utländska investerare under de senaste 10 åren
12

. Carl Hermelin, tidigare 

region-chef på exportrådet för länderna söder om Sahara, beskrev den afrikanska kontinenten 

som en potential marknad för svenska företag. Anders Borg, nuvarande finansminister, råder 

svenska företag att flytta sin tillverkning till Afrika, då han säger att den afrikanska kontinenten 

växer snabbare än Kina. Borg har befunnit sig på World Economic Forum i Kapstaden i 

Sydafrika och blivit imponerad av det han har upplevt på de afrikanska marknaderna. I dagsläget 

ökar den svenska exporten till Afrika i genomsnitt 10-15 % per år men Borg anser att det finns 

mer utrymme för ökad handel gentemot den afrikanska kontinenten. Renaisassance Asset 

Managers klassificerar länderna Nigeria och Kenya som frontier marknader med goda 

konsumentbaser. Företagen som är verksamma på dessa marknader upplever en ökad tillväxt 

samt en ökad årlig vinst. Detta på grund av att ländernas ekonomier och inkomst per capita 

växer.
13

 Frank Braeken, vice VD för Unilever, berättade i en intervju med CNN att västerländska 

företag som är verksamma i Afrika har länge underskattat kontinentens konsumenter. Braeken 

säger också att under en lång tid har internationella företag tänkt på den stora kontinenten som en 

"stängd" marknad på grund av olika faktorer som exempelvis att ta itu med kontinentens stora 

                                                           
11

 www.swedfund.se 

12
www. renasset.com  

13
 www. renasset.com 
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mångfald. Braeken menar att den afrikanska konsumenten har underskattats och blivit dåligt 

”servad”, ”vi har tittat på det lite allmänt, som” afrikanerna ”lite nedlåtande allmänt. Nu börjar 

vi ta de afrikanska konsumenterna på allvar”.
14

 Men det blir allt tydligare att det finns stora 

skillnader mellan de olika länderna på kontinenten. Snarare än att Afrika bara anses som en 

kontinent måste Afrika ses som 54 separata och distinkta länder med ett brett utbud av kulturella, 

politiska, ekonomiska, geografiska, regelmässiga och sociala funktioner (ibid). 

Afrika liksom andra tillväxtmarknader har inte en fullt utvecklad infrastruktur och väl 

fungerande distributionskanaler som en marknad behöver för att locka utländska investerare. 

Sveriges Aktiesparares Riksförbund påpekar att en av faktorerna som försvårar handeln på 

Afrikas frontier marknader är att många av dessa länder har inte uppnått samma framsteg inom 

teknologin som tillväxtmarknaderna har gjort. Elektronisk handel har underlättat för företag i 

västvärlden och andra tillväxtländer, men detta är något som fortfarande är ett problem i de flesta 

länderna i Afrika då teknologin inte är helt modern.
15

 Ett problem som går hand i hand med den 

teknologiska utvecklingen i Afrika är ländernas brist på ett fungerande elnätverk. Många länder i 

Afrika saknar ett fungerande elnätverk både i städer och på landsbygden. Ett fungerande 

elnätverk bidrar till att underlätta människors vardag samt ett bidrag till samhällets utveckling. 

Detta är ett problem som gör att investerare avstår från att träda in på den Afrikanska marknaden 

eftersom företagets arbetsrutiner och verksamhet till stor del bygger på att det finns ett 

fungerande elnätverk. Det kan även finnas stora möjligheter inom detta problemområde då de 

flesta elnätverken kommer från dyra och miljöfarliga diselgeneratorer.
16

        

Ett annat problem som påverkar svenska företag på de afrikanska frontier marknaderna är bristen 

på en välfungerande banksektor och transportsystem. Russo & Ugolini (2008) säger att många 

länder i Afrika saknar ett väl fungerande banksystem vilket gör att det blir svårt att få tillgång till 

utländska valutor och genomföra internationella betalningar. Företag är beroende av att det finns 

ett kassaflöde i verksamheten och detta kassaflöde kan hamna ur balans på grund av ett 

underutvecklat banksystem som försvårar företagets verksamhet. Många länder på den 

afrikanska kontinenten saknar bra och utvecklade transportsystem som underlättar för 

förflyttning av människor och varor över landsgränser (UNCTAD 1999). Bristen i infrastruktur 

kan avskräcka och försvåra för många investerare som vill penetrera de afrikanska frontier 

marknaderna. En etablering på dessa marknader kräver en noggrann strategisk plan för att skapa 

ett tillvägagångssätt samt en handlingsplan för de hinder som kommer att försvåra 

internationaliseringsprocessen (ibid).  

Den politiska instabiliteten som präglar många länder i Afrika orsakar oroligheter och är direkt 

kopplat till den ekonomiska instabiliteten. Oroligheter i ett land leder till osäkerhet hos företag 

och påverkar företagens verksamhet. Den politiska instabiliteten skapar stora svängningar på 

marknaden och gör att de flesta börskurser faller ner vid minsta tecken på konflikt eller 

instabilitet. Enligt Swedbank Robur, minskade fondinvesteringar i Sydafrika med 13,9% år 2012 

på grund av oroligheter i samband med en konflikt inom fackföreningsrörelsen och med 
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gruvbolagen. Detta påverkade den Sydafrikanska valutan ”rand” att försvagas. Egypten hade en 

svår återhämtning efter de politiska oroligheterna som uppstod vilket gjorde att börsmarknaden 

föll ner.
17

 Politiska oroligheter är ett vanligt fenomen i Afrika då demokratin i de flesta 

afrikanska länderna är svag. Michael Watts (2004) hävdar i sin artikel att oljetillgångarna i 

Nigerdeltat i Nigeria har skapat konflikter i landet. Staterna i Nigerdeltat vill ha kontroll över 

oljan med mindre inflytande från regeringen, vilket har skapat orolighet inom området i mer än 

10 år. År 2006 kidnappades fyra utländska anställda som var på uppdrag i Nigerdeltat. 

Kidnapparna, ”Rörelsen för Nigerdeltats befrielse”, krävde att utländska företag och oljebolag 

skulle lämna området då rörelsen ansåg att företagen förstör miljön och området genom att vistas 

där. Kidnapparna ställde även ett krav där de får mer inflyttande över oljetillgångarna och 

kompensation för miljöförstöringen.
18

 Situationer som dessa skapar oroligheter hos företag som i 

sin tur påverkar investeringar negativt och skapar ekonomisk instabilitet samt mindre incitament 

för företag att etablera sig på de afrikanska frontier marknaderna.   

Inflationstakten är inte stabil på de afrikanska frontier marknaderna och detta kan vara ett 

problem för svenska företag vid en etablering på dessa marknader. Enligt Internationella 

valutafondens (IMF) (2012) rapport är de afrikanska ekonomierna starkt beroende av västvärlden 

och påverkas av händelser och beslut som sker på de västerländska marknaderna. Finanskrisen 

som inträffade i västvärlden år 2008 påverkade Afrikas ekonomiska tillväxt negativt. Detta ledde 

till en minskad tillväxt hos företagen som är etablerade i Afrika och framförallt de afrikanska 

frontier marknaderna.   

Ett stort problem som råder mellan Sverige och Afrika är de stora kulturella skillnaderna. Dessa 

kulturella skillnader kan vara ett hinder för relationsskapande och därmed försvåra för företag 

vid olika affärsuppgörelser. Hermelin hävdar att den afrikanska byråkratin inte är lika utvecklad 

jämfört med Sverige och därför kan det ta längre tid att starta upp ett företag i de flesta länderna i 

Afrika. I Sverige går det snabbt till att avsluta en affär och skriva kontrakt men i de flesta 

afrikanska länder tar det längre tid till förhandlingar. Hermelin nämner också att skattepolitiken i 

Afrika skiljer sig från land till land. Detta är ett återkommande problemområde där företag måste 

se och bedöma länderna inom kontinenten som individuella länder med individuella 

förutsättningar.
19

  

De afrikanska marknaderna har präglats flera gånger av de ovanstående svårigheterna som 

påverkat svenska företag. Västvärlden förknippar ofta Afrika som en korrupt kontinent. SvD 

Näringsliv skriver att korruption är ett dagligt och förekommande problem i Afrika. Korruption 

leder till att arbetsförhållandena försvåras för svenska företag som är verksamma på de 

afrikanska frontier marknaderna. Att förknippas med korruption skadar företagens tillförlitlighet 

och relationer med intressenter och samarbetspartners. Samtidigt kan det vara svårt för företagen 

att ta sig fram på de afrikanska frontier marknaderna utan att stöta på korruption (ibid). 
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Det finns många svårigheter för företag på de afrikanska frontier marknaderna, trots detta har 

svenska företag valt att etablera sig på dessa marknader. Ur ett svenskt företagsperspektiv är det 

viktigt att ta i beräkning de olika faktorer som kan påverka ett företags etablering på de 

afrikanska frontier marknaderna. Författarna till denna studie har valt att fokusera på möjligheter 

och svårigheter som finns på dessa marknader för svenska företag.   

1.3 Problemformulering 

Varför har svenska företag valt att etablera sig på de afrikanska frontier marknaderna? 

Hur har internationaliseringsprocessen sett ut för svenska företag på de afrikanska frontier 

marknaderna, och vilka möjligheter/svårigheter finns det för svenska företag på dessa 

marknader? 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att studera vilka faktorer som påverkar svenska företags val av 

etablering på de afrikanska frontier marknaderna. Syftet är även att undersöka möjligheter och 

svårigheter för svenska företag som överväger att etablera sig på de afrikanska frontier 

marknaderna. 

1.5 Avgränsning 

Denna studie kommer inte behandla länder i Afrika som inte är frontier marknader. Studien 

kommer inte att behandla företag som har sitt huvudsäte utanför Sverige och är etablerade på de 

afrikanska frontier marknaderna.   
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1.6 Disposition 

   

Kapitel 1 

Inledning 

• Detta kapitel redogör en bakgrund och problemdiskussion samt presentation 
av uppsatsens syfte. Problemformuleringen presenteras och vidare finns en 
redogörelse för uppsatsens avgränsningar. 

Kapitel 2 

Teori 

• I detta kapitel redogörs alla de teorier samt tidigare forskning som författarna 
har funnit lämpliga att använda sig av i denna studien. 

 

Kapitel 3 

Metod 

• Detta kapitel redogör uravalet till studien, insamling av data, samt hur hur 
undersökningen har genomförts. I detta kapitel diskuteras även studiens 
validitet, reliabilitet och källkritik gentemot data samt tillvägagångsättet. 

 

Kapitel 4 

Emperi 

• Detta kapitel består av en presentation av insamlad data från de olika 
intervjupersonerna som sedan bearbetar och ligger till grund för analysarbetet. 

Kapitel 5 

Analys 

• I detta kapitel analyserar författarna de svar som redovisas i empirikapitlet för 
att finna likheter och skillnader utifrån uppsatsens problemformulering och 
förslag till fortsätt studie. 

Kapitel 6 

Slutsats 

• I detta kapitel presenterar författarna studiens slutsatserna som är  baserad på 
empirikapitelet. 
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KAPITEL 2 

TEORETISKA REFERENSRAMAR 

 

I detta kapitel redovisas de viktigaste delarna i de teorier som författarna har valt att inkludera. 

Dessutom ges en sammanfattning över vad den tidigare forskningen inom området har kommit 

fram till.

 

2.1 Foreign direct investment teorin 

Foreign direct investment (FDI) är en traditionell teori som företag använder sig av för att 

penetrera en ny internationell marknad. Denna teori kan tillämpas på flera olika sätt där 

företagen väljer efter behov den mest lämpliga formen av FDI. Företag kan välja att köpa upp 

delar eller ett helt företag på en annan marknad för att träda in på den nya marknaden eller välja 

att göra en så kallad Greenfield- investering. En Greenfield- investering utförs genom att företag 

väljer att starta upp sin verksamhet från grunden på en ny marknad. FDI bidrar till att företag 

uppnår en ökad tillväxt och de senaste decennierna har denna strategi ökat markant hos företagen 

(Alfaro et al., 2004). År 1998 bestod halva det privata kapitalet av FDI som strömmade till 

utvecklingsländerna. Utvecklingsländerna välkomnar FDI då det finns ett positivt samband 

mellan strömmar av FDI och ett lands ekonomiska tillväxt (ibid). Förenade Nationerna (2003) 

nämner vidare att FDI är av en nödvändighet för ett utvecklingslands ekonomiska tillväxt. 

Blomström & Kokko (1998) hävdade att FDI bidra till en långsiktig ekonomisk tillväxt till 

värdlandet genom en förbättrad teknologisk utveckling, infrastruktur och sysselsättning. 

Teknologiska utvecklingar är avgörande faktorer för multinationella företag. Eftersom dessa 

företag producerar i större skalor är behovet till avancerade produktionstekniker, 

stordriftsmaskiner och en utvecklad marknadsföring viktiga för att underlätta deras verksamhet.  

Faeth (2009)  förklarar förekomsten av utländska direktinvesteringar genom att tillämpa 

Heckscher-Ohlin neoklassiska handelsteori som förutsätter marknader med full konkurrens, 

konstant skalavkastning och noll transportkostnader. FDI förkommer oftast mellan länder med 

olika kapital förmågor som exempelvis att kapital-rika länderna flyttar deras produktion till 

länder med stor arbetskraft med en låg kostnad för att uppnå högre avkastning på kapital och 

lägre kostnad på arbetskraft. Denna process fortgår tills båda ländernas arbetskraft och kapital 

utjämnas. Faeth (2009)  ifrågasatte den neoklassiska teorin på grund av att det multinationella 

företagets karaktär till FDI. Multinationella företagen är centrala aktörer när det gäller FDI och 

dessa företag är kända för att vara stora i storlek och har stora resurser till forskning och 

utveckling, samt att de är marknadsföringskunniga. Lipsey (1999) säger också att FDI är den 

vanligaste formen av utländsk investering till utvecklingsländer. FDI är viktig då det inte bara 

underlättar gränsöverskrikande kapital utan att det underlätta förflyttning av teknologi och 

marknads färdigheter. Imad A. Moosa (2002) påpekar dock att FDI inte bara betyder att 

kapitalrika länder flyttar sina tillgångar, kapital eller teknologi till värdlandet, utan vissa 

investerare kan vilja finansiera sin verksamhet genom att använda värdlandets finansiella 

institutioner att låna pengar.  
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Imad A. Mossa (2002) säger att den vanligaste aspekten i dessa definitioner om FDI är för att 

företaget vill ha kontroll för att kunna styra. Detta utgör den viktigaste del som skiljer FDI från 

portföljinvesteringar, eftersom en portfölj investerare inte söker kontroll eller varaktigt intresse. 

Att erhålla kontroll eller att ha ett bestämt inflytande av ett bolag krävs en signifikant andel i 

bolaget. Det finns ingen tydlig regel om vad som utgör ett bestämt inflytande med oftast ett 

lägstapris på 10 procents aktieinnehav tillåts för ett utländskt företag att inneha för att kunna 

utöva ett betydande inflytande över det centrala underliggande projektet.   

Imad A. Mossa (2002) menar att intressen bakom utländska direktinvesteringar är oroande. Detta 

väcker flera synpunkter och frågor om att FDI till utvecklingländer symboliserar ny kolonialism 

eller imperialism. Imad A. Mossa, (2002) säger att en ytterligare faktor är att många företag i 

värdlandet kan konkurrera ut då de saknar stora resurser och modern teknologi som 

multinationella företagen har.  

 

Flera länder visar en tveksamhet till inkommande utländska direktinvesteringar, detta på grund 

av att de inkommande utländska direktinvesteringarna ibland kan ha en negativ effekt på 

sysselsättningen och hämmar den hemmagjorda tekniska framstegen, och försvårar 

handelsbalansen mellan länder. Ett utökat utländskt ägande väcker ofta oro för att ett land ska 

förlora sin suveränitet och för att kompromissa över den nationella säkerheten. Samtidigt som 

många länder är emot en utgående utländsk direktinvestering därför att den utgående utländska 

direktinvesteringen exporterar sysselsättning och detta ger tillgång till inhemsk teknik för de 

utländska företagen (Imad A. Mossa, 2002).   

2.2 Internationalisering  

Internationalisering är en process där ett företag anpassar sin verksamhet, det vill säga., resurser, 

struktur och strategi till den internationella marknaden (Kuivalainen et al., 2012). Hohenthal 

(2001) definierar internationalisering som allt från att företag gör sin första internationella affär 

till beslut om att etablera sin verksamhet på den internationella marknaden. Kuivalainen et al. 

(2012) påstår att denna internationaliseringsprocess skiljer sig åt mellan stora erfarna företag och 

små kunskapsrika företag.  

Johanson och Vahlne (1977) säger att företag alltid successivt internationaliserar sin verksamhet 

vid ett traditionellt teoretisk perspektiv och i litteraturen av forskarna Campbell-Hunt och Chetty 

(2001) säger att Uppsalamodellen är den mest vanligaste förekommande teorin vid 

internationalisering. Uppsalamodellen är en modell som visar stegvis hur ett företag ökar sitt 

internationella engagemang genom att anpassa verksamheten till nya förhållanden och penetrera 

marknader med stort psykiskt avstånd igenom etableringsstrategier som har en låg risk 

(Campbell-Hunt & Chetty, 2001, Johanson & Vahlne, 1977). Denna etableringsstrategi sker i 

olika steg där företagen successivt närmar sig en avlägsen marknad. 

Johanson& Vahlne (1977) beskrev det första steget i Uppsalamodellen som att företagen inte har 

någon regelbunden export av sina produkter och tjänster till en internationell marknad. I denna 

fas fokuserar företaget på att stärka sin verksamhet på sin regionala marknad med att arbeta med 

varumärke samt kundrelationer. Efter att företaget har lyckats med sina mål på 

hemmamarknaden kan företaget gå vidare till steg två i Uppsalamodellens 

internationaliseringsprocess. I denna fas börjar företaget att exportera sina varor och sina tjänster 

via en oberoende agentur. Den oberoende agenturen bidrar med kunskap och erfarenheter om 
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marknader som företaget ännu inte besitter då företaget är i en uppstarts fas i sin 

internationaliseringsprocess samt att företaget minimerar det psykiska avståndet med denna typ 

av export då man närmar sig marknaden försiktigt och stegvis (ibid).  

När företaget har varit i steg två under en period och har fått kunskaper och nya erfarenheter av 

samarbetet med den oberoende agenten kan företaget välja att gå vidare till steg tre. I det tredje 

steget etablerar företaget ett helägt dotterbolag på den aktuella marknaden för att kunna sälja sina 

varor och tjänster direkt till de regionala kunderna. I denna fas har företaget väldigt mycket 

kunskap om den internationella marknaden och behöver inte längre hjälp av en oberoende agent.  

I det fjärde och sista steget väljer företaget att sköta sin egen tillverkning och producering av 

varor självständigt på den nya marknaden. I detta skede har företaget skaffat sig värdefulla 

kunskaper, erfarenheter och relationer. Företaget förstår den nya marknaden och de behov som 

efterfrågas av kunderna på marknaden. Genom att genomföra det fjärde steget i 

internationaliseringsprocessen har företaget fulländat sin verksamhet genom att sköta 

verksamhets alla led internt utan några utomstående agenter (ibid). Nedanstående figur beskriver 

stegvis den traditionella internationaliseringsprocessen.  

Figur 1; Uppsalamodellens Internationaliseringsprocess   

 

Källa: Johanson & Vahlne, (1977) 

I kontrast till Uppsalamodellen som är en traditionell teori vid en internationalisering existerar 

också andra vetenskapliga begrepp om företagets internationalisering så kallat ”Born Global”. 

Born Globals är när ett företag tar sig in på den globala marknaden redan vid uppstartsfasen. 

Detta kan medföra en stor risk och stor osäkerhet då företaget inte har erfarenhet om den nya 

marknaden (Campbell-Hunt et al., 2001 ). Etablering på en ny marknad kräver mycket erfarenhet 

och tar lång tid att genomföra. Enligt Campbell-Hunt et al., (2001) oavsett vilken 

etableringsform företag väljer vid en internationalisering är vikten av att skapa ett nätverk av 

affärsrelationer ett viktigt underlag för företag att underlätta sin internationaliseringsprocess. 

Enligt Johnson et al., (2011) är Uppsalamodellen en gammaldags teori och menar att det finns 
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nya teorier som Born Global och Emerging-country multinationals som ett företag kan använda 

sig av vid internationalisering. Yip et al., (2000) påstår också att Uppsalamodellen ger en 

begränsad vägledning för chefer eftersom modellen har alltför bred nivå av generalisering. 

Nordström (1990) säger att affärsvärlden är mer homogen än vad den tidigare varit och att 

företag av denna anledning inte behöver internationalisera sig succesivt. Företag kan välja att 

internationalisera sig på den marknad som passar företaget bäst och behöver inte 

internationalisera sig stegvis. Petersen & Pedersen i sin studie kritiserade uppsalamodellen att 

inte tala om hur företag ska gå till väga vid en internationalisering utan modellen visar vilka 

olika aspekter och förhållanden ett företag bör ta hänsyn till vid en internationalisering.  

Johanson & Vahlne (2009) säger att inom en modern företagsmiljö krävs det mer av 

sammankopplade affärsrelationer än enskilda aktörer för att underlätta en internationalisering. 

Majkgård och Sharma (1988) yttrar i sin studie att ett nätverk och resursutbyte är väsentligt för 

företags internationalisering. Ford, et al., (2002) säger ytterligare att goda och väl utvecklade 

relationer inom ett nätverk är väsentligt för företagets internationaliseringsprocess. Hadley& 

Wilson, (2003) menar att ett flertal empiriska studier har visat att företag kan erhålla viktig och 

betydelsefulla kunskaper genom internationella relationer. Vidare visar Coviello & Munro 

(1997) i sin studie att nätverksrelationer har en påverkan på både valet av marknad och 

etableringsstrategier.  

2.3 Etableringsstrategi 

Den teknologiska utvecklingen har satt fart på nutidens globalisering. Detta har gjort att det har 

blivit lättare för företag att etablera sig på nya marknader då handelsbarriärer raderas bort och det 

psykiska avståndet minimeras (Johnson et al., 2011). Vid en etablering på en internationell 

marknad är det väldigt viktigt för ett företag att använda sig av flertal olika strategier för att 

komma in på marknaden. Etableringsstrategier definieras som strategier företag använder sig av 

för att träda in på en ny marknad (ibid). 

Kogut och Singh (1988) har koncentrerat sig på tre olika strategier; Joint-venture, Förvärv och 

Greenfield-Investering. Dessa strategier är de tre vanligast som oftast förekommer vid en 

internationell etablering. Joint-venture innebär ett samarbeta mellan två eller flera företag som 

utbyter bland annat kunskap och erfarenheter för att komplettera varandra. Företagen i en Joint-

venture delar på kostnader och risker och erhåller kunskap från varandra för att stärka sin 

ställning på marknaden. Förvärv innebär att ett företag köper upp ett annat företags tillgångar för 

att få kontroll över företaget eller för att kunna komma åt viktiga resurser. Greenfield-investering 

innebär att företaget startar upp en helt ny verksamhet i ett annat land från grunden (Kogut och 

Singh, 1988). 

Kogut och Singh (1988)  fann stöd genom att utveckla den så kallade Uppsalamodellen och kom 

fram till att valet av etableringsstrategier inte enbart baseras på skillnader i olika industrier och 

företag, men även på nationen och affärskulturella skillnader. Kogut och Singh (1988)  säger att 

företaget som investerar på den internationella marknaden påverkas av det så kallade ”psykiska 

avstånden” det vill säga skillnader i kultur och språk mellan länderna. Johanson och Vahlne 

(1977) nämnde dessa kulturella skillnader men påvisade inte om hur dessa kulturella skillnader 

påverkar företagets val av etableringsstrategier. Därmed går Kogut och Singh (1988)  vidare och 
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säger att det är företagsledningens syn på kostnaden och osäkerheten som påverkar valet av 

etableringsstrategier på en ny marknad.  

Kogut & Singh (1988) säger att valet av en etableringsstrategi är starkt kopplat till förhållandena 

”kostnader och intäkter”. Forskarna Kogut & Singh (1988)  menar att om intäkterna för de olika 

strategierna är lika då kommer företaget att välja den etableringsstrategi som ger lägst 

transaktionskostnad. Det finns två typer av kostnader som forskarna nämner, dessa är verkliga 

kostnader och upplevda kostnader och de kan på grund av de kulturella skillnaderna upplevas 

som större än vad de verkligen är. Därmed påverkas valet av etableringsstrategi då osäkerheten 

inför det nya utmaningarna spelar en betydelsefull roll. De tre vanligaste strategier vid utländsk 

etablering redovisas och redogörs nedan med både fördelar och nackdelar. Valet av dessa 

strategier kan avgöra i första hand med hänsyn till det legala systemet i värdlandet, den 

nationella- och- organisationskulturella aspekten samt företagslednings syns på kostnader och 

intäkter. 

2.3.1 Joint -venture  

Ett företag som använder joint-venture som en strategi för att komma in på en internationell 

marknad har mindre integrationskostnader men har inte ett totalt inflytande för bolagets 

aktiviteter (Kogut & Singh, 1988). Slangen och Tulder (2009) säger att företag som ingår i joint-

venture har en begränsad flexibilitet inom bolaget. Chaponnière & Lautier (1995) hävdar att om 

företaget ska ha mer flexibilitet och kontroll i bolaget krävs det att företaget investerar mer 

kapital i bolaget vilket ökar riskerna.  Enligt UNCTAD (2007) finns det fortfarande länder i 

världen som har begränsningar om hur mycket ägandedelar och marknadsandel utländska företag 

tillåts att inneha i vissa specifika branscher. Inkpen och Beanish (1997) säger att företag måste få 

tillgång till lokal kännedom för att kunna övervinna externa osäkerheter på marknaden. Denna 

lokala kännedom kan erhållas genom samarbete med andra parter på marknaden. 

En fördel med joint-venture är att partner inte är bunden till varandra och att om samarbetet inte 

skulle fungera optimalt kan ena parten dra sig ur samarbetet utan några signifikanta svårigheter. 

Joint-venture är även det mest kostnadseffektivaste etableringsstrategin jämfört med förvärv och 

Greenfield- investering. Denna etableringsstrategi bidrar med att minimera det psykiska 

avståndet vid en eventuell etablering på den utländska marknaden med hjälp av inhemska 

handelspartner. För att ett joint-venture ska vara framgångsrikt måste parterna ha gemensamma 

mål som de eftersträvar, om detta inte är fallet finns risken att den ena parten blir utnyttjad och 

inte kan dra fördelar av samarbetet. Genom ett samarbete i denna form kan företagen ta vara på 

distinkta kunskaper som annars inte skulle kunna erhållas, och dessa kunskaper kommer att 

stärka företagens konkurrensfördelar på marknaden (Kogut & Singh, 1988).  

Yan A. & Zeng M. (1999) riktade kritik mot joint-venture som strategi och dess instabilitet och 

säger att joint-venture har stora begränsningar eftersom den saknar en tydlig klarhet i relationen 

mellan parterna. Forskarna hävdade att partnerna lägger stort fokus på det slutliga målet snarare 

än utvecklingsprocessen och de ledningsfrågor som är av relevans. Detta för att parterna kan ha 

olika motiv bakom samarbetet. 
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2.3.2 Förvärv  

Förvärv påverkas i hög grad av kulturella skillnader som existerar mellan företagen som 

förvärvar och företagen som förvärvs. Dessa kulturella skillnader medför höga 

integrationskostnader för det förvärvande företaget än de två andra typerna av 

etableringsstrategierna, det vill säga joint- venture och Greenfield- investering (Kogut & Singh, 

1988). Kogut och Singh (1988) säger att integrationstiden och kostnader ökar ju mer olika de två 

samgående företagen är, då det nästan är omöjligt att hitta företag med homogena 

företagskulturer. Att implementera ett lands organisationskultur i ett annat land kan vara 

problematiskt. En studie av Meirivich (2010) har visat att skillnader i företagskultur och nationell 

kultur kan ha viktiga och betydelsefulla fördelar om dessa kulturella skillnader kan integreras 

effektivt inom båda företagen. Detta kan vara positivt efter förvärvsprestationen då detta leder till 

ett kunskapsutbyte.  

Förvärv skapar en total kontroll över det förvärvade företaget vilket är en skillnad gentemot 

joint-venture där det saknar total inflytande. Företaget som använder sig av förvärv som en 

etableringsstrategi är mer utsatta för svårigheter att övervinna exempelvis kulturella skillnader. 

Empiriska studier gjorda av Cooper och Cartwright (2009) visade att kulturella skillnader är en 

bidragande faktor till varför de flesta förvärv misslyckas. Jamison och Sitkin (1986) säger vidare 

att företagens organisationella likheter är av väsentligt betydelse som påverkar efter 

förvärvskostnaderna. Ju mer liknelser det finns inom företagen är desto mindre efter 

förvärvskostnader. Genom att använda sig av förvärv som en strategi kan företag erhålla 

kunskaper och nya erfarenheter samtidigt som företaget eliminerar potentiell konkurrens. 

Svårigheterna med förvär är att övervinna det uppköpta företagets kultur och få med sig de 

anställda, just av det faktum att ett företag som genomfört ett förvärv inte kan ångra det, och utan 

noggrann strategisk planering kan det bli en kostsam process (Jamison och Sitkin, 1986).    

2.3.3 Greenfield-investering 

Greenfield- investering innebär att företaget startar upp en helt ny verksamhet i ett annat land 

från grunden. Vid en Greenfield-investering slipper företaget både problematiken bakom 

integrationsprocessen samt ägande frågan. Företaget kan på så sätt bygga sin egen verksamhet 

och implementera sin egen organisationsstruktur direkt i uppstartsfasen (Kogut & Singh, 1988). 

Greenfield-investering kräver att företaget har bra kunskap om marknad samt att resurser finns 

inom företaget då förtaget inte har någon samarbetspartner att vända sig till. Fördelarna med att 

etablera sig genom Greenfield-investering är att kunskapen som företaget har om produkter och 

marknaden inte kommer att läckas ut till andra parter som det exempelvis kan göras vid ett joint 

venture då företaget har egen organisationsstruktur (ibid).  
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Figur 2; De tre vanligaste strategierna vid internationell etablering 

 

Källa: egenhändigt skapad 

De tre olika etableringsstrategierna används på olika sätt och beroende hur marknadssituationen 

ser ut måste företagen välja vilken av dessa strategier som de ska tillämpa för att kunna penetrera 

en ny marknad på bästa möjliga sätt.  

På senare tid har det uppkommit två vetenskapliga antaganden, det så kallade Born-global och 

Emerging-country multinationals (Johnson et al., 2011). Born Global innebär att företag 

internationaliserar sig redan från start, tack vare den nya teknologiska eran, det vill säga 

tillgången till internet har gjort det mjöligt för företagen att redan i uppstartsfasen befinna sig på 

den internationella marknaden. Emerging-country multinationals innebär att företag från länder 

med ekonomiska tillväxtmarknader, exempelvis Asien och Sydamerika, expanderar snabbt och 

tar genvägar genom en traditionell internationaliseringsform. Dessa genvägar är uppbyggda på 

inhemska kunskaper och erfarenheter som företagen utvecklat genom att vara i tidigare 

tillväxtmarknad, dessa färdigheter om tillväxtmarknaden ger företagen fördelar gentemot sina 

konkurrenter (Johnson et al., 2011). 

Finanskrisen och den tillväxt bromsning som har drabbat många OECD- länder har lett till att 

konkurrens på den internationella marknaden blivit större. Detta gör att många företag och 

investerare väljer att investera på den marknad där tillväxten är som mest. Med detta i fokus har 

Johanson et al. (2011) beskrivit två principer att ta hänsyn till när ett företag ska etablera sig på 

den internationella marknaden. Den första principen är att företaget ser över vilka 

konkurrensfördelar de har som kan vara viktiga att inneha på den marknaden företaget ska 

befinna sig i samt om de måste ta lokala partners till hjälp för eventuella fördelar de saknar. Den 

andra principen gäller hur företagets produkter skiljer sig gentemot sina konkurrenter. Skillnader 

i företagets produkter innebär hur handelsbar företagets produkter är, det vill säga hur enkelt ett 

företag kan transportera sina produkter från ett land till ett annat land. Det är också viktigt att 

kunna lita på det legala systemet i värdlandet för att skydda företagets varumärke (Johnson et al., 

2011). 

Etablerings 
strategier 

Joint-
venture 

Förvärv 

Greenfield 
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Johnson et al. (2008) nämner att det finns flera andra faktorer som påverkar valet av etablerings 

strategi än de ovannämnda. Johnson et al (2008) beskriver dessa faktorer som drivkrafter för 

internationalisering. Det finns fyra olika drivkrafter för ett företags val av 

internationaliseringsstrategier. Dessa är ”Market drivers”, ”Government drivers”, ”Cost 

drivers”, och ”Competitive drivers”. 

Market drivers 

I denna drivkraft finns det underliggande kategorier som bidrar till marknadsdrivkrafter dessa är; 

att det finns ett standardiserat marknadsbehov, globala kunder samt att marknadsföringen är 

överförbar till flera marknader (Johnson et al., 2008). 

Government drivers 

I denna drivkraft menar författarna att ländernas regering kan underlätta eller hämma ett företags 

internationaliseringsstrategier genom sina handelspolitiska beslut. Dessa beslut kan innefatta 

skatter, tullavgifter, infrastrukturella beslut, äganderestrektioner och patent licenser. Regeringen 

kan även bidra till att standardisera teknologin och förbättra sin ställning som värd för ett 

internationellt företag genom reformer och att underlätta för utländska företag (ibid). 

Cost drivers  

Etablering på en internationell marknad kan bidra till kostnadsbesparingar. Det finns tre olika 

faktorer som ligger bakom kostnadsdrivkrafter. Den första kostnadsdrivkraften är 

stordriftsfördelar, detta kan uppnås av företag som kommer från små länder och kan nu 

producera större volymer på en större internationell marknad som exempelvis företag från 

Sverige. Landspecifika skillnader är en annan kostnadsfördel som företag kan dra nytta som 

exempelvis att man producerar där arbetskraften är billig och kompetensen finns. Ett bra 

exempel på en bransch är textilbranschen som producerar kläder i Kina eller Afrika men har sin 

design i länder som Frankrike och USA. Den tredje och sista drivkraften för kostnader är 

gynnsam logistik. Små produkter är att föredra som är lättare att transportera över landsgränser 

gentemot stora och klumpiga produkter som är svår hanterbart (ibid).  

Competitive drivers 

Dessa drivkrafter är specifikt relaterade till globalisering som en integrerad strategi snarare än 

enkla internationella strategier. Competitive drivers bygger på två aspekter som gör 

globaliseringen till en strategi i sig. Den första aspekten är att det finns ett ömsesidigt beroende 

samarbete som existerar mellan länder som ett företag är verksamt på. Detta samarbete ökar 

trycket för global samordning. Exempelvis, ett företag som har sin verksamhet i Mexiko och 

producerar varor eller tjänster för att sälja på den amerikanska och japanska marknaden måste 

göra en noggrann samordning mellan dessa tre marknader. Alla dessa tre marknader ska vara 

starkt kopplade till varandra vilket gör att en minskning i försäljning ett land kan ha en 

betydelsefull påverkan i de två andra länderna (ibid).  

Den andra aspekten som berör competitive drivers handlar om strategi gentemot konkurrenter. 

Konkurrensen som förekommer på den globala marknaden gör att företaget måste anpassa sin 

strategi till en global strategi för att kunna konkurrerar med andra företag. Många företag på den 
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globala marknaden anpassar sina strategier till en global strategi, exempelvis använder vissa 

företag vinsten i ett land för att finansiera deras verksamhet i ett annat land. Detta gör att företag 

som inte kan anpassa eller internationellt samordnad sin strategi i enlighet till den globala 

marknaden kan vara sårbaraför andra globala konkurrenter. Detta för att företaget inte kan 

finansiera eller stödja sin utländska verksamhet som är utsatt för hög konkurrens och möjligtvis 

kan bli uppköpta av andra konkurrenter vilket kan hämma företagets stordriftsfördelar (ibid).  

Figur 3; Drivers of Internationalisation 

 

Källa: Johnson et al. (2008)  

Figuren ovan beskriver de fyra olika typer av drivkrafter i internationaliseringsstrategier som 

påverkar valet av internationaliserings strategi. 

2.4 Tillväxtmarknader kontra frontier marknader 

På 1980-talet började det vetenskapligt begreppet tillväxtmarknader (emerging market) användas 

för att beskriva mindre ekonomiskt utvecklade länder. Länderna som ingår i denna kategori är 

mindre utvecklade än länderna i Nordamerika, Västeuropa, Australien och Japan. Frontier 

marknader (Frontier markets) är ett begrepp som kom i användning först 1992 av International 

Finance Corporation (IFC). Begreppet brukar användas att beskriva länder i ett mycket tidigt 

stadium av ekonomiskt utveckling. Länderna i denna kategori är attraktiva för investerare som 

söker högre långsiktiga resultat och lägre korrelation.
20

 Det finns olika kriterier som 

kännetecknar dessa två begrepp för att klassas som tillväxtmarknader eller frontier marknader 
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 Tabell:1, skillnader mellan tillväxtmarknader och frontier marknader. 

 

 

Källa: www.msci.com.  

2.5 Teori Motivering 

De teorier som har valts ut för denna studie motiveras av att dessa teorier är grundläggande inom 

ämnet internationalisering. Teorierna kommer att bidra till en ökad förståelse inom studiens 

forskningsområde för läsaren. Teorierna har även bidragit med mer kunskap till författarna. 

Författarna har använt denna kunskap för att analysera studiens insamlade empiri. Författarna 

anser att de teorier som valts ut är relevanta för forskningsområdet och att det hade varit svårt att 

genomföra studiens syfte utan att redovisa dessa teorier.  Författarna anser även att det analytiska 

kapitlet i denna studie inte hade varit lika tillfredställt utan dessa teorier. Teorierna har 

genomgående används i studien och detta motiverar ytterligare varför dessa teorier valts specifikt 

för denna studie.   

 Tillväxtmarknader 

 Började användas 1980.  

 Länderna har mindre utvecklade 

ekonomier än USA, västeuropa och 

Australien.   

 Länder har undervecklad 

infrastruktur än USA, västeuropa 

och Australien. 

 Hög nivå av geopolitisk risk än 

USA., västeuropa och Australien. 

 Det finns höga risker men bättre 

förutsätningar till hög avkastning.  

 Instabila valutor och komplicerade 

legala system än västvärlden.  

 

 

 Frontier marknader 

 Började användas 1992. 

 Länderna är i ett tidigare stadium av 

ekonomisk utveckling än tillväxtlanderna. 

 Länderna har underutvecklad infrastruktur 

än tillväxtländerna. 

 Hög nivå av geopolitisk risk än 

tillväxtländerna. 

 Liten likvid marknad. 

 Instabila valutor och tveksamma 

redovisningnivåer än tillväxtmarknaderna. 

 Instabila valutor komplicerade legala 

system än tillväxtmarknaderna. 
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2.6 Forskningsfronten 

2.6.1 Faktorer som påverkar val av etablering på de afrikanska frontier marknaderna 

I en studie genomförd 2012 av IMF visade det sig att den globala ekonomin har försämrats och 

att återhämtningen för utvecklingsländernas ekonomier lider av nya motgångar och ökad 

osäkerhet. IMF (2012) säger att den globala tillväxten kommer minska från 4.1% år 2012 till 3,6 

% år 2013.   IMF (2012)  nämner att osäkerheten på den globala ekonomiska utsikten är förhöjd 

med ökande spänningar i euroområdets ekonomier och risken för en kraftig nedskärning på den 

amerikanska arbetsmarknaden är de mest omedelbara riskerna som påverkar världsekonomiska 

tillväxten. Däremot hävdade IMF att Afrika söder om Sahara har erhållit en relativt stark tillväxt 

och denna tillväxt kommer att fortsätta att växa med cirka 6 % per år under de närmaste åren 

(ibid). En annan studie utfördes under perioden 2002-2007  visade att Afrika som kontinent hade 

en genomsnittlig ökning av kontinentens BNP med 6 %. Detta resultat är en effekt av en 

förbättrad ekonomisk politik inom individuella länder i kontinenten samt en bättre ekonomisk 

och finansiell miljö som uppnåtts via en bättre affärsrelation med västvärlden (Boorman et al., 

2010). År 2008 började en era av ekonomisk kris som skulle påverka den globala ekonomin hårt. 

Den ekonomiska krisen som startade i västvärlden påverkade även den afrikanska ekonomin 

(Boorman et al., 2010). Boorman et al. (2010) säger att den afrikanska ekonomin drabbades hårt 

då efterfrågan på exportvaror minskade, råvarupriserna sjönk samt att kapital- och resursflöden 

in på kontinenten minskade. Alla dessa ekonomiska effekter av krisen påverkade de individuella 

länderna inom kontinenten negativt. Men framförallt påverkade den ekonomiska krisen 

kontinentens tillväxttakt. Tillväxttakten hämmades på den afrikanska kontinenten som en effekt 

av den globala ekonomiska krisen. Boorman et al. (2010) säger vidare att konsekvenserna av 

krisen kan få förödande effekter för arbetslösheten samt fattigdomen bland tillväxtländer. Hur 

pass bra länderna klarar sig ur denna ekonomiska kris beror på hur länge den ekonomiska 

lågkonjunkturen håller i sig, hur stark återhämtningsperioden är och stimulationen av 

kapitalmarknaden. Investeringar och utvecklingen av råvarupriser är också av stor betydelse för 

hur pass bra länder klarade sig genom krisen. Boorman et al., (2010) nämner även att de värst 

drabbade länderna inom Afrika kommer att även kräva politiska reformer för att stimulera deras 

ekonomiska tillväxt och för att attrahera utländska investeringar. 

 

Ouédraogo Nosseyamba Benjamin (2012) nämner i sin artikel att politiska och 

makroekonomiska reformer påverkar mängden av FDI. Benjamin (2012)  visade att 59 % av de 

tillfrågade investerarna i studiens urval svarade att krig, politisk instabilitet och korruption 

skapar osäkerhet hos investerare och dessa faktorer kan därför vara avgörande för företagens val 

av FDI.  

Boccanfuso et al. (2013) studerade olika framgångsfaktorer som påverkar ett lands ekonomiska 

tillväxt. Forskarnas slutsats var; för att ett land skall kunna uppnå en ekonomisk framgång krävs 

det mänskliga resurser och signifikant tillväxt. Dock kan det finnas olikheter i ländernas tillväxt. 

Undersökningen gjordes på 22 länder i Afrika under perioden 1970-2000 och visade att det kan 

råda varierande kvalitet på utbildningsnivån och sociala kompetenser inom en viss specifik gräns 

eller område vilket påverkar den mänskliga resursen (Boccanfuso et al., 2013). Malamud et al. 

(2013) bekräftar Boccanfuso et al. (2013) studie om att utbildningsnivån i ett land påverkar 

landets ekonomiska framgång. Malamud et al. (2013)  påvisar även att det finns flera olika 

faktorer än utbildningsnivån som påverkar ländernas ekonomiska framgång i Afrika. 

Undersökningen framhäver att ett lands ekonomiska framgång även är kopplat till om landet 
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befinner sig inom ett tropiskt område eller att landet saknar tillgång till en egen hamn som 

försvårar sjötransport. Etniska olikheter är en annan faktor som forskarna tog upp och som 

skapar konflikter vid landsgränser och försvårar handelsutbytet som även försvårar för en tredje 

part vid en direkt investering. Dessutom nämner forskarna att kunskaper att utforma och 

behärska ny modern teknik är väldigt låg. Denna aspekt är sammankopplad med låg 

utbildningsnivå i de flesta frontier marknaderna (Malamud et al., 2013). 

Elizabeth Asiedu (2003) presenterar en studie gjord på 22 länder söder om Sahara under 

tidsperioden 1984-2000. Studien är en regressions analys som förklarar olika incitament till FDI i 

Afrika. Asiedu (2003) drog slutsatsen att utländska investerare inte enbart attraherades av 

naturresurser utan att det även var andra faktorer som bidrog till valet av en FDI i Afrika. Dessa 

faktorer var makroekonomisk stabilitet, politisk stabilitet, stabilt regelverk samt effektiva 

institutioner. Dessa faktorer hade en positiv effekt på valet av att utföra en FDI i Afrika. 

Forskaren kom även fram till att andra internationella organisationer kan skapa incitament för 

företag att utföra en FDI i Afrika, exempelvis Världsbanken och Internationella valuta fonden 

(Elisabeth Asiedu, 2003). Dupasquier et al. (2005) gjorde en liknande undersökning om hur man 

attraherar mera utländska investerare att utföra FDI på den afrikanska marknaden. Detta gjordes 

via en identifikation av faktorer som är kopplade till den svaga tillväxten i investeringsflöden och 

därefter försöka förbättra dessa faktorer genom en reform. Dupasquier et al. (2005)  kom fram 

till att den politiska och den ekonomiska instabiliteten i Afrika är de två största faktorerna som 

avskräcker utländska investerare att utföra FDI på de afrikanska marknaderna vilket kan kopplas 

till Elizabeth Asiedu (2003) studie.  Afrika är en kontinent som har drabbats av oroligheter som 

exempelvis väpnade konflikter och krig. Dessa två faktorer har en negativ stark korrelation till 

nya investeringar inom kontinenten. Dessutom säger forskarna att hög protektionism, dålig 

infrastruktur, hög inflation och hög korruption samt svaga styren är bidragande faktorer till den 

negativa korrelationen för FDI i Afrika (ibid).  

Carnahan et al. (2006) styrker de ovannämnda forskarnas slutsatser om sambandet mellan 

politisk instabilitet och ekonomisk tillväxt för en region. Carnahan et al. (2006) skriver att 

avsaknaden av fred och säkerhet inte skapar incitament för utländska investerare att utföra en 

FDI. Därmed är politisk stabilitet, bra infrastruktur och fred grundläggande faktorer för att locka 

utländska investerare till den afrikanska kontinenten som kommer att bidra till en ekonomisk 

tillväxt. Carnahan et al.(2006) menar att ett sätt att skapa dessa faktorer är att landet har 

fredsbevarande trupper då det krävs. 

2.6.2 Internationaliseringsprocessen 

Buckley et al. (1976) fokuserade mera på licensiering, franchising och andra typer av strategier 

som alternativ för FDI.  Buckley et al. (1976)  säger att en undersökning på 1980-talet påvisar en 

återkommande trend i fusioner och förvärv och mycket forskning har handlat om valet mellan 

internationella förvärv eller internationella joint venture. Forskarna framhäver aspekten av 

transaktionskostnader som uppstår vid affärer på den internationella marknaden och det psykiska 

avståndet (Buckley et al., 1976). Baldauf et al. (2000) visade att det existerar ett positivt samband 

mellan företagets storlek och framgång på den internationella marknaden. Stora företag har oftast 

stora resurser och bättre nätverk än små företag detta kan då indirekt påverka företagets 

internationalisering. Studien visade dock inte om företagets storlek avgör vilken 

etableringsstrategi ett företag föredrar. Yip et al., (2000) går vidare och studerar vilka faktorer 

som påverkar företagets etableringsstrategi på den utländska marknaden och fann inga generella 
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tillvägagångssätt som kunde göras utifrån val av etableringsstrategi. Yip et al., (2000) säger att 

varje etablering är unik och ska behandlas unikt men forskarna visade istället att det finns flera 

faktorer som avgör vilken etableringsform ett företag väljer vid en internationalisiering och att 

andra faktorer kan också påverka resultatet av utländsk etablering. Dock säger forskarna att 

Uppsalamodellen (1977) och Millers 10 steg modellen (1993) har fått utrymme bland de tidigare 

forskningarna på grund av att de tidigt utgörs företagets internationalisering i stegvis.  Zeng et 

al.,(2009) hävdade att företags finansiella resurser är också en faktor som kan påverka företags 

möjligheter att lyckas på den internationella marknaden. Forskarna menar att ett kapitalrikt 

företag, exempelvis multinationella företag har bättre förutsättning att lycka med sin 

internationaliseringsprocess. De företag som har stora kapitaltillgångar kännetecknas som stora 

företag och har därmed ekonomisk styrka som kan bidra till fördelar vid en internationalisering. 

2.6.3 Företagets kontaktnät och företagsledningens erfarenheter 

Ruzzier et al., (2006) redogör att ett bra kontaktnät bidrar till en positiv effekt vid internationell 

handel. Forskarna menar att ett väl och fungerande kontaktnät som ett företag skapar har visat sig 

ge fördelar vid internationalisering. McDougall och Oviatt (2000) hävdar att liberaliseringen av 

handeln och tekniska framsteg inom områdena telekommunikation och särskilt internet ger ett 

företag med enkel tillgång till globala kunder, distributörer, nätverk, partner och leverantörer.  

 

Oviatt & McDougall (2005) och Zeng et al.,(2009) säger att företagsledningens tidigare 

erfarenheter av att vara verksam på en internationell marknad kan vara en fördel. Forskarna 

menar att det inte behöver vara geografiskt eller kulturella block nära marknad utan mer generell 

erfarenhet från internationella affärer. Det företag som erhöll dessa erfarenheter inom 

företagsledningen har enligt forskarna visat sig vara en faktor som påverkar ett företags 

framgång vid internationalisering.  

2.6.4 Sammanfattning av forskningsfronten 

Tidigare forskning är uppdelad i olika punkter för att kunna operationalisera uppsatsens syfte. 

Den kommer även tydliggöra både för författarna men även för läsarna vilka faktorer som 

studien ämnar undersöka. De olika punkterna är faktorer som kan påverka valet av etablering på 

de afrikanska frontier marknaderna för företag samt vilka faktorer som kan underlätta företagens 

internationalisering. Dessa faktorer är enligt de tidigare forskningarna; företagsstorlek, 

etableringsstrategi, företagets kontaktnät och företagsledningens erfarenheter. Den tidigare 

forskningen visar på en hög tillväxt på den afrikanska kontinenten. Enligt IMF:s rapport kommer 

Afrikas tillväxt att fortsätta öka då euroländernas ekonomiska kris och nedskärningar på den 

amerikanska arbetsmarknaden kommer att påverka västvärldens ekonomi negativt. Tidigare 

studier av Boorman et al. (2010)  har också visat att Afrikas BNP har ökat med 6 % genom att 

den politiska och makroekonomiska miljön har förbättrats på kontinenten. Detta skapar 

incitament för utländska investerare och företag. Möjligheterna på de afrikanska frontier 

marknaderna är ökad tillväxt genom att lagar och reformer har ändrats för att gynna utländska 

investerare. Däremot kvarstår flera svårigheter som exempelvis hög protektionism, dålig 

infrastruktur och hög inflation. Val av etableringsstrategi är också en viktig del inom 

internationalisering. Varje etablering ses som unik då varje företag väljer olika strategier. Ett bra 

kontaktnät och företagsledningens erfarenheter är också faktorer som underlättar för företagen 

vid en internationalisering.  
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KAPITEL 3 

METOD 
 

Detta kapitel utgörs av en genomgång av den metod som har valts för genomförandet av studien 

samt vilka motiveringar som ligger bakom dessa. Vidare redogörs det för hur urvalet av 

respondenter har skett samt på vilket sätt som nödvändig data har samlats in på och sedermera 

bearbetats.

 

3.1 Vetenskaplig ansats 

I en vetenskaplig forskningsmetod förekommer två traditionella ansatser, positivism och 

hermeneutik. Positivism grundar på att förklara orsak och verkanssamband och vid denna ansats 

måste forskaren behålla sin ställning neutralt och opartiskt. Hermeneutik grundar på att forkaren 

ska tolka och förstå ett fenomen. Vid denna ansats är det svårt för forskaren att vara helt opartisk 

under studiens gång och forskarens bakgrund och värderingar kan påverka studiens utfall 

(Lundahl & Skärvad, 1999). Ansatsen för denna studie har ett mer hermeneutiskt synsätt än ett 

positivistiskt synsätt. Orsaken till att studien har ett hermeneutiskt synsätt är dels för att 

författarnas bakgrund har påverkat valet av ämne då båda författarna har en härkomst från länder 

som kategoriseras som frontier marknader. Detta gör att författarna inte är helt opartiska då de 

har en koppling till valet av ämne. Ytterligare en orsak till varför studien är mer hermeneutisk än 

positivistisk är för att de insamlade svaren från respondenterna har tolkats och bearbetats av 

författarna. Författarnas bakgrund, värderingar och intressen om ämnet har påverkat tolkningen 

av svaren vilket kännetecknar en hermeneutisk ansats.   

3.2 Forskningsansats 

Induktion och deduktion är de två främsta begreppen som används i vetenskaplig forskning. 

Induktion härleder från fakta till teorier medan deduktion härleds från teori till empiri. 

Skillnaderna mellan dessa två begrepp är att ur ett induktivt perspektiv baseras slutsatser på fakta 

som härleds ur observationer medan det deduktiva perspektivet baserar slutsatser ur teorier och 

med en logisk aspekt (Johannessen & Tufte, 2003). Den forskningsansats som använts i denna 

studie är den deduktiva ansatsen. Studiens teorier är redan angivna vilket leder till att data måste 

samlas in och sedan granskas och analyseras. Denna studie syftar inte på att skapa nya teorier 

från insamlad data.  

3.3  Metodval 

Det finns olika typer av studier och detta gör att forskningsformen beror på ämnesområdet som 

ska utforskas och vilka problem som ska belysas i studien (Bryman et al., 2005). I denna studie 

har författarna valt att använda sig av en kvalitativ forskningsmetod genom att genomföra 

intervjuer på tre olika företag som är etablerade i minst ett av de länderna som ingår i de 

afrikanska frontier marknaderna samt har sitt huvudsäte i Sverige.  

En kvalitativ forskningsmetod ger författarna möjligheten att personligen träffa respondenterna 

som valts ut för denna studie vilket medför en minskad risk för missförstånd och oklarheter vid 
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information samlingen (ibid). Den kvalitativa ansatsen kommer att ge författarna möjlighet att 

ställa djupgånde frågor om problemområdet med möjligheten att ställa följdfrågor som är av 

viktig karaktär för denna studie. Denna studie fokuserar mer på att forska kring problemområdet 

på ett djupgående sätt istället för ett brett sätt. Den kvalitativa ansatsen lämpar sig bäst för att 

forska djupgående inom detta område. Säkerställandet av att författarna har uppnått en 

djupgående studie kännetecknas av att svaren från respondenterna är återupprepande och 

likvärdiga. Den kvalitativa ansatsen ger även respondenterna möjligheten att vara flexibla och ge 

strukturerade svar för att kunna svara på studiens problemformulering på bästa möjliga sätt.    

Trovärdighetsnivån på den kvalitativa forskningsmetoden baseras på författarna förmåga att hitta 

tillförlitliga källor.  En tidig kritik mot den kvalitativa forskningsmetoden är att forskare kan ha 

osystematiska åsikter om vad som är viktigt och betydelsefullt och även på det nära och 

personliga förhållandet som de etablerar med undersökningspersonerna vilket kan hota 

objektiviteten (Bryman et al., 2005). 

Den kvantitativa forskningsmetoden skulle inte ge ett rättvisande resultat och inte heller ge 

författarna en möjlighet att ställa följdfrågor till studiens respondenter vilket författarna anser att 

det hämmar studiens djupgående forskning. Den personliga kontakten och diskussionen som 

uppstår vid en kvalitativ ansats skulle falla bort vid valet av en kvantitativ ansats, som författarna 

anser är en viktig del för att uppnå ett gott resultat för studiens syfte. Genom att träffa 

respondenterna personligen kan författarna säkerställa att respondenten är sakkunnig och har 

erfarenhet om de afrikanska frontier marknaderna vilket är ett av studiens kriterier (ibid). 

3.4 Metodmedvetenhet  

Metodvalet i denna studie har grundats på att författarna vill uppnå ett djupgående resultat. Ett 

djupgående resultat kan uppnås genom intervjuer då författarna har möjlighet att förbättra 

intervjufrågorna under studiens gång ifall författarna känner att det finns brister i intervjumallen. 

Författarna till denna studie har inte ändrat intervjumallen och har ställt samma följdfrågor till 

alla respondenter. Genom att få möjligheter att ställa följdfrågor kan författarna identifierar 

viktigaste informationen som inte skulle uppnås via en enkätundersökning.  

3.5 Tillvägagångsätt 

3.5.1 Val av ämne 

Under läsåret HT-12 har författarna fördjupat sig inom internationalisering och detta bidrog till 

val av ämne. Denna studie kommer att undersöka olika aspekter på de afrikanska frontier 

marknaderna. Valet av detta ämne kommer ursprungligen från författarna då detta ämne har fått 

mycket uppmärksamhet i internationell media såsom CNN, BBC och i svensk media. Afrikanska 

frontier länder har varit ett aktuellt ämne i många utländska investerares intressen eftersom de 

flesta länder i Afrika har tagit sig från att vara bidragstagande länder till länder med ekonomier 

som växer mer än 7 % per år.
21

 IMF:s prognos om världsekonomin visar att krisen i Europa 

påverkar ekonomin negativt med 0,4 % per år och att Europas gemensamma ekonomi kommer 

enbart att växa med 0.2 % i marginal nästa år.
22

 Dessutom konstaterar IMF att eurokrisen har en 
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överhängande risk att det kan förvärras ytterligare detta på grund av att politikerna är giriga med 

deras beslut. Under den senaste tiden har den asiatiska marknaden gått från att vara en 

lågkostnadsmarknad till att bli en högkostnadsmarknad vilket tillsammans med det ovannämnda 

uppmärksammat författarnas intresse att undersöka olika aspekter och faktorer för svenska 

företag på de afrikanska frontier marknaderna.  

3.5.2 Val av perspektiv 

Då författarna har studerat i Stockholm under hela sin studieperiod och är även bosatta i 

Stockholm har författarna valt ett svenskt företagsperspektiv. Författarna har svenska företag 

som målgrupp och har därför intresserat sig för ett svenskt företagsperspektiv. Valet av 

perspektiv utgjordes även av faktorn att det inte finns mycket forskning om afrikanska frontier 

marknader ur ett svenskt företagsperspektiv. Studien fokus ligger i ett svenskt företagsperspektiv 

och inte ett landsperspektiv. Författarna kommer inte att undersöka respektive land utan enbart 

fastställa vilka länder som kategoriseras som afrikanska frontier marknader för att därefter välja 

ut svenska företag från länder som ingår i denna beteckning. 

3.5.3 Val av företag 

I studiens uppstartsfas kontaktades Business Sweden huvudkontor i Stockholm (tidigare 

Exportrådet) för att kunna lokalisera svenska företag som är etablerade och verksamma på de 

afrikanska frontier marknaderna. Författarna hänvisades till att ta kontakt med de lokala kontoren 

som finns i de afrikanska länderna. Därefter kontaktades Business Sweden representanter i 

Kenya och Nigeria för att få en lista över vilka svenska företag som är verksamma på de 

afrikanska frontier marknaderna. De flesta företagen som är verksamma i Kenya och Nigeria är 

även verksamma i flera andra länder som klassas som frontier marknader.  

Valet av företagen är inte branschspecifikt utan författarna valde företag för denna studie efter 

dessa kriterier; (1) företaget måste vara ett svenskt företag med huvudsätet i Sverige, (2) 

företaget måste ha en lokal verksamhet eller försäljning på minst en afrikansk frontier marknad, 

(3) samt att respondenten skulle vara väl insatt i ämnet samt ha en direkt koppling till företagets 

verksamhet i Afrika. Företagen som uppfyllde kriterierna för denna studie kontaktades via 

telefon eller via e-mail. Det var företagens tillgänglighet samt möjlighet att ställa upp för en 

intervju som avgjorde studiens urval. De olika företagen som författarna tog med i uppsatsens 

population är följande. 
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Tabell 2, Studiens population 

 

Ericsson      

Electrolux AB     

Flexenclosure  

Oriflame                 

Swedroad                

ABB  

Hifab International AB    

Getinge Infection Control            

Sandvik          

 Atlas Copco 

 Nordic Consulting Group 

                                     

Kvale och Brinkman (2009) säger att valet på respondenter är väsentligt för att uppnå en hög 

kvalitet på intervjuerna för att sedan kunna analysera den insamlade informationen. För att 

säkerställa kvaliteten på intervjuerna hade författarna kriteriet att respondenten skulle vara direkt 

kopplad till företagets verksamhet i Afrika. De företag som ingick i studiens urval kontaktades 

men tyvärr kunde inte de flesta företagen ställa upp på en intervju. Den återkommande 

anledningen till varför företag inte kunde ställa upp var för att företagen hade en tidsbrist och 

kunde tyvärr inte avsätta tid för en intervju varken via telefon eller personligen. Därmed är valet 

av företag ett bekvämlighetsurval då författarna till denna studie fick ta de företag som vara 

villiga att ställa upp dock uppfyllde alla författarnas framställda kriterier för denna studie.  De 

företag som ingår i denna studie är Flexenclosure, Hifab international AB och Oriflame. I tabell 

2 redogörs respondenterna för företagen samt deras ställning i företaget. 
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Tabell 3, Studiens urval  

Företag Representant Position Intervju form 

Flexenclosure Ann-Louise Johansson Vice President Strategy Personlig intervju 

Hifab 

International AB 

Kåre Sundin 

Cristina Qvarfordt 

Director 

Project manager 

Personlig intervju 

Oriflame Stefan Karlsson Headof SVP Personlig intervju 

 

3.5.4 Val av länder 

Denna studie fokuserar på de afrikanska frontier marknaderna. Afrika är en stor kontinent med 

54 länder och länderna skiljer sig åt markant i population, tillväxt, infrastruktur, byråkrati och 

kultur. Alla länder i Afrika ingår inte i kategorin frontier marknad, de länder som ingår 

presenteras i tabell 3. 

Tabell 4, Afrikanska frontier marknaderna 

 

     

     

    

 

 

 

 

Källa: MSCI.com. 

3.5.5 Företagens verksamhet i Afrika 

Samtliga företag i denna studie bedriver sin verksamhet i många länder på den afrikanska 

kontinenten, till exempel Tanzania, Uganda, Egypten, Sudan, Etiopien, Mozambique. Dock ingår 

dessa länder inte i kategorin frontier marknader. Nedan visas de afrikanska frontier marknaderna 

som de tre företagen i studien är verksamma i.  

 

 Botswana 

 Kenya 

 Nigeria  

 Mauritius  

 Zimbabwe  

 Ghana  

 Tunisien 
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Tabell 5, Afrikanska frontier marknaderna där företagen är verksamma 

Afrikanska frontier marknaderna Verksamma företag 

Botswana - 

Ghana HI AB och Oriflame 

Kenya HI AB, Oriflame och Flexenclosure 

Mauritius - 

Nigeria HI AB, Oriflame och Flexenclosure 

Tunisien - 

Zimbabwe HI AB 

 

3.5.6 Insamling av data 

Vid datainsamlingen till denna studie har författarna gjort en förundersökning genom att bearbeta 

relevant information och fakta om de afrikanska frontier marknaderna. Detta ämne är väldigt 

aktuellt med mycket tillgänglig information. Informationen bearbetades under en period där 

författarna gick igenom artiklar, tidskrifter, nyheter, tidigare studier och forskningsrapporter för 

att få mer kunskap inom detta ämnesområde. Till hjälp användes Södertörns högskolas databaser 

för att söka information samt olika hemsidor till företagen som är etablerade på de afrikanska 

frontier marknaderna. Sökmotorn google.com har använts vid sökningar på internet för att hitta 

frontier marknader som studiens behandlar. Tidigare uppsatser och nyheter har också använts vid 

datainsamlingen, dessutom har referenslistor i tidigare forskning och artiklar använts som en 

informationskälla över relevant information.   

Författarna tog kontakt med Business Sweden, för att få information om vilka svenska företag 

som är verksamma på de afrikanska frontier marknaderna. Därefter kontaktades respektive 

företag via e-mail där författarna efterfrågade en representant från företaget som är väl insatt 

inom ämnet samt som är direkt kopplad till företagets verksamhet på de afrikanska frontier 

marknaderna. För att kunna samla in de primära data framställdes en intervjuenkät med relevanta 

frågor som ska bidra till att kunna svara på studiens syfte och problemformulering. I e-mailet 

bifogades intervjuenkäten med preliminära frågor samt en kort beskrivning av studiens 

bakgrund, problemformulering samt syftet med studien.  Intervjuenkäten framställdes sedan av 

författarna med olika temaområden för att kunna täcka studiens problemområden. 

3.5.7 Primärdata 

Johannessen och Tufte (2003) definierar primära data som data som har insamlats från intervjuer 

eller enkätundersökningar. I denna studie har författarna samlat in de primära data via personliga 

intervjuer med respondenter från företagen som valts ut för denna studie. Via e-mail kontakt 

bokade författarna möten med respondenterna för att utföra intervjun. Samtliga intervjuer skedde 
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på företagens kontor, förutom intervjun med Stefan Karlsson som var representant för Oriflame. 

Intervjun gjordes i Stockholm på ett café i Sture gallerian på Stefans begäran. Intervjuerna tog 

cirka en timme att utföra för varje företag och intervjuerna bandades in för att ge författarna 

möjligheten att granska intervjuerna flera gånger för bästa möjliga resultat. Alla intervjuer har 

bearbetats och skrivits i textformat för att säkerställa att inte missa relevant information. 

Intervjufrågorna som framställts för studien delades in i fyra olika temaområden för att 

strukturera intervjuerna för bästa möjliga resultat. Temaområdena framgår i intervjuenkäten som 

återfinns i bilagorna. Under intervjuernas gång har författarna ställt följdfrågor som även de 

återges i bilagorna. För att generalisera intervjuerna har författarna ställt samma följdfrågor till 

de olika respondenterna för att uppnå ett rättvisande resultat.     

Studiens ämnesområde är väldigt aktuellt och studien har ett företagsperspektiv därför anser 

författarna att en kvalitativ ansats med personliga intervjuer med företag som är verksamma på 

de afrikanska frontier marknaderna är relevant för studien och på så sätt ger en övergripande 

inblick i studiens problemområden. Denna insamlingsmetod ger respondenterna möjlighet att 

med frihet kunna ge sina förklaringar på de olika faktorerna eller vägval som är viktiga vid en 

eventuell etablering på den afrikanska frontier marknaden.     

3.5.8 Sekundärdata 

För att kunna genomföra denna studie behövde författarna utöka sina kunskaper för 

ämnesområdet afrikanska frontier marknader. Detta gjordes via insamling av sekundärdata i form 

av nyhetsinslag, artiklar, böcker, forskningsrapporter, tidigare studier samt information som 

söktes på internet via sökmotorn google.com. Författarna har även tagit del av Business Swedens 

redogörelser för specifika marknader i Afrika som Botswana, Marocko, Kenya, Nigeria, 

Sydafrika, och Egypten. Via MSCI fastställs vilka länder som är frontier markets på den 

afrikanska kontinenten. Genomgången och insamlingen av de sekundära data bidrog med en 

ökad kunskap och djupare förståelse för ämnets problemområden.  

3.5.9 Intervju 

Efter att möten bokats med de företag som var tillgängliga och villiga att ställa upp i denna 

undersökning skickades en preliminär intervjuenkät till respondenterna. Den preliminära enkäten 

skickades för att respondenterna skulle kunna förbereda sig för den riktiga intervjun och vara 

insatta i studiens problemområde. I den preliminära intervjuenkäten framgick en del av studiens 

bakgrund, syftet och problemformulering. Denna information angavs för att ge respondenterna 

en bättre inblick i studien vilket författarna anser att detta kan bidra till ett bättre resultat.  

Intervjuerna delades in i 4 olika temaområden, (1) Bakgrund om företaget och respondenten, (2) 

Företagets verksamhet på de afrikanska frontier marknaderna, (3) Erfarenhetsmässiga åsikter om 

marknaden för andra svenska företag, (4) Framtidsutsikt för de afrikanska frontier marknaderna. 

Temaområdena skapades för att ge intervjuerna en struktur för att inte hamna utanför 

problemområdet alltför mycket samt för att hålla tidsaspekten då författarna vill ha svar på 

studiens problemformulering. Under varje temaområde skapades flera diskussionsfrågor av 

öppen karaktär för att i helhet kunna täcka varje temaområde. Respondenterna var 

tidsbegränsade och samtliga kunde enbart avsätta en timme för intervjun vilket var tillräckligt för 

att insamla den information som var nödvändig för studien. Samtliga intervjuer spelades in för 

att minimera bortfall av information samt för att förhindra feltolkningar av författarna vid 
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analysering av materialet. Författarna har haft möjligheten att komplettera intervjuerna via 

telefon med respondenterna ifall författarna ansåg att någon väsentlig information saknades.  

3.6 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om tillförlitligheten på de data som samlats in för att kunna genomföra 

studien. Hög reliabilitet kännetecknas av att om samma studie upprepas vid olika tillfällen på 

samma studiegrupp så ska resultatet bli detsamma. För att kunna uppnå hög reliabilitet krävs att 

studien genomförs på ett objektivt sätt så att andra forskare skulle få samma resultat vid samma 

studie. Faktorer som påverkar reliabiliteten i en studie är; hur data har samlats in, hur data har 

bearbetats av forskarna samt hur data tillämpats i studien (Johannessen & Tufte, 2003). 

För att uppnå en hög reliabilitet i denna studie har primärdata samlats in för att kunna genomföra 

studien. De primärdata som använts i studien har samlats in genom en kvalitativ forskningsmetod 

via personliga intervjuer med personer som har många års erfarenhet inom studiens 

ämnesområde. Intervjuerna spelades in med en ljudupptagare för att ge författarna möjligheten 

att återvända och lyssna på intervjuerna för att få bästa resultat och för att undvika 

missförståelse. Därefter har de inspelade intervjuerna bearbetats till textform för att kunna 

analysera informationen på bästa möjliga sätt med ett objektivt perspektiv av författarna. Detta 

bidrar även till en ökad tillförlitlighet i denna studie.  

Den faktor som kan påverka tillförlitligheten negativt i denna studie är att respondenterna inte är 

objektiva och ser situationen från sina företagsperspektiv samt att viss känslig information som 

exempelvis företags strategier och företagets affärsrutiner kanske inte är fullt förklarade då detta 

kan vara känslig information att lämna ut offentligt.  

3.7 Validitet 

Validitet fastställer hur trovärdig och relevant den insamlade data är för studiens ämnesområde.  

Johannessen och Tufte (2003) nämner tre olika typer av validitet; begreppsvaliditet, extern 

validitet samt intern validitet. Begreppsvaliditet innebär hur väl den insamlade data representerar 

det generella ämnesområdet. Intern validitet innebär att om ett samband uppstår mellan två olika 

faktorer, är då detta samband ett orsakssamband eller inte. Extern validitet handlar om urvalet 

som har valts ut för studien är representativt för populationen eller inte. För att kunna uppnå en 

hög validitet krävs det att rätt ansats används vid information samlingen och att forskarna ha rätt 

kunskap för att utföra detta (ibid).  

Begreppsvaliditeten i denna studie är hög då den insamlade data kommer från respondenter med 

många års erfarenhet på de afrikanska frontier marknaderna med sina verksamheter i Afrika. 

Detta var ett av studiens kriterier för att välja ut företag som skulle utgöra urvalet som ska 

representera populationen. Då samma intervjufrågor ställdes vid samtliga intervjuer och 

återupprepande svar från respondenterna erhållits påpekar detta ett samband mellan 

respondenternas svar kan förekomma som möjliga orsakssamband. Detta ger studien en hög 

intern validitet. Företagen som ingår i urvalet har valts ut efter kriterier som har bestämts av 

författarna för att just urvalet ska representera populationen på bästa möjliga sätt. Företagen som 

valdes ut för denna studie måste ha sitt huvudsäte i Sverige och vara verksamma i åtminstone ett 

av de länder som ingår i de afrikanska frontier marknaderna. Enligt författarna ökar detta den 

externa validiteten, dock anser författarna att urvalet inte är representativt för populationen då tre 

företag är för få för att representera populationen.  
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3.8 Källkritik 

Den kritik som kan riktas mot studiens källor är att respondenterna inte lämnar ut djupgående 

företagsinformation då sådan information kan vara av känslig karaktär eller sekretess och detta är 

fullt förståeligt. De litterära källorna har valts ut från Södertörns Högskolas bibliotek och är 

skrivna av erkända och välkända författare inom ämnesområdet. Detta anser författarna att det 

skapar en hög trovärdighet. Under förstadiet till denna studie bearbetades material och tidigare 

forskning där författarna uppmärksammade att de valda litteraturerna har varit återkommande i 

flera forskningsarbeten. Författarna är medvetna att det är viktig att använda de senaste 

upplagorna när litteratur används. Detta på grund av att vissa uppdateringar kan saknas i de äldre 

upplagorna. 

Elektroniska källorna som används är i första hand från välkända organisationer som Business 

Sweden och MSCI där information om företag och länder som ingår i de afrikanska frontier 

marknaderna hämtades. Dessa källor bör vara aktuella och uppdaterade då dessa organisationer 

är så pass stora och välinsatta i ämnesområdet. Dock kan det finnas brister såsom feltryck samt 

sena uppdateringar.  

Nyhetsartiklar och nyhetsklipp har även bearbetats elektroniskt och författarna är medvetna om 

att nyheter och reportage kan vara vinklade ur olika perspektiv. Författarna har bearbetat detta 

genom att själva vara väldigt kritiska mot nyheter och reportage samt att behålla objektivitet.  

  



30 
 

KAPITEL 4 

EMPIRI 
 

Detta kapitel redogör studiens insamlade material, en kort redogörelse för studiens utvalda 

länder, samt bakgrund till företag som deltagit i denna studie. Detta kapitel ligger till grund för 

studiens analys och slutsatser.

 

4.1 Empirisk Inledning 

Den insamlade empiriska datan kommer att presenteras inom de fyra temaområden som skapats, 

(1) Bakgrund om företaget och respondenten, (2) Företagets verksamhet på den afrikanska 

marknaden, (3) Erfarenhetsmässiga åsikter om marknaden för andra svenska företag, (4) 

Framtidsutsikt för de afrikanska frontier marknaderna. Temaområdena skapades delvis för att ge 

intervjuerna en struktur och för att ge det empiriska materialet struktur så används samma 

presentationsupplägg.  

4.2 Bakgrund om företaget och respondenterna 

4.2.1 Flexenclosure 

Flexenclosure är ett ingenjörsföretag som grundades 1989 med huvudsäte i Sverige. Företaget är 

specialiserad på intelligenta telekomsitelösningar som hjälper operatörer över hela världen att 

expandera och modernisera sina nät. Flexenclosures produktionsenhet ligger i Skövde där 

företaget förfabricerar moduler för att leverera till kunder på ett snabbt och effektivt sätt. 

Företaget är verksamma på en global marknad där behovet för deras teknik finns framförallt i 

Afrika där Flexenclosure ser ett behov av deras produkter samt möjligheten att växa på denna 

marknad. Företaget har cirka 80 personer anställda varav ledningen är verksamma från Sverige. 

Företaget har två produkter, ”Esite” och ”Ecenter”. Esite är en kraftlösning för att kunna ge el på 

ett väldigt energivänligt och kostnadsbesparande sätt och Ecenter är moduler, det vill säga 

teknikhusen där basstationen eller elektroniken placeras.  

Författarna har intervjuat Ann-Louise Johansson som är vice president strategy för Flexenclosure 

och har även ansvar för marknadsföring och personal relations. Johansson har en 

telekombakgrund och har arbetat för företaget sedan 2009. 

4.2.2 Hifab International (HI) AB   

Hifab International AB är en integrerad del av Hifab AB. HI AB grundades 1965 och har redan 

från början varit fokuserade på projekt i Asien, Afrika och Europa. HI AB jobbar med 

internationella biståndsprojekt, men även en del kommersiella projekt. Företaget har en nära 

relation med de flesta finansiärer, inklusive Världsbanken, regionala utvecklingsbanker, FN och 

EU samt bilaterala organisationer. HI AB jobbar med projekt inom områden som infrastruktur, 

landsbygdsutveckling, vattenförsörjning och utbildning. Företaget har också en imponerande 

databas med specialister och experter för de flesta projekt. Med ständig representation i 



31 
 

Bangladesh, Kenya och med flera projekt över hela världen har HI AB möjlighet att växa 

strategiskt, och att vara nära marknaden.  

Författarna har intervjuat Kåre Sundin och Cristina Qvarfordt. Sundin är director på HI AB och 

har arbetat för HI AB sedan 1996. Kåre är i grunden civilingenjör och har 15 års erfarenhet som 

internationell management konsult och har arbetat i mer än 40 länder i Europa, Kaukasus, syd 

och sydost Asien, Central Asien, Afrika och Latin Amerika. Cristina Qvarfordt är project 

manager och har arbetat för HI AB sedan 2008. Tidigare har Cristina varit projekt administratör 

och är nu ansvarig för HI AB profit center i syd och sydostasien. 

4.2.3 Oriflame 

Oriflame grundades i Sverige 1967 och är idag ett internationellt kosmetik företag med 

försäljning i över 60 länder med en omsättning på över 1,5 miljarder euro om året. Oriflame har 

ett brett produktutbud av innovativa skönhetsprodukter med inspiration från naturen. Dessa 

produkter marknadsförs av cirka 3,6 miljoner oberoende konsulenter. Oriflame erbjuder en unik 

affärsmöjlighet för människor som vill tjäna pengar direkt och samtidigt jobba vidare för att 

förverkliga sina drömmar och uppfylla sina mål.Oriflame är noterat på NASDAQ OMX 

Stockholm sedan 2004 och har cirka 8000 anställda runt om i världen.  

Författarna har intervjuat Stefan Karlsson från Oriflame som är ansvarig för öppning av nya 

marknader. Stefan har en civilekonom examen från Stockholms universitet och han har studerat 

vid Harvard Bussines School. Stefan har arbetat för Oriflame sedan tidigt 90-tal då han började 

som trainee och fick åka runt i olika länder för att lära sig bolaget. Stefan var med och etablerade 

Oriflame på tillväxtmarknader i Polen, Tjeckien, Ungern, Rumänien och Bulgarien på 90-talet. 

Idag fokuserar han och företaget på den afrikanska marknaden.   

4.3 Företagens verksamhet på den afrikanska frontier marknaden 

4.3.1 Flexenclosure 

Flexenclosure har varit på den afrikanska marknaden sedan 90-talet och haft ett samarbete med 

Ericsson under tidiga 90-talet där de via Ericsson levererade sina produkter till de afrikanska 

marknaderna för att därefter succesivt arbeta sig till ett privat bolag med egen försäljning. I 

början levererade företaget färdiga moduler till teknikhus och data stationer. Från denna 

verksamhet växte en ny idè fram som var en kraftlösning då man i större delar av Afrika 

använder sig av dyra och miljöfarliga dieselmotorer istället för det bristfälliga elnätet. Idèn växte 

fram då företaget såg ett behov av ett välfungerande elnät till en mindre kostnad då det var 

väldigt dyrt att underhålla teknikhusen med elnät med hjälp av diesel motorer.   

2009 började Flexenclosure med direkt försäljning, till början hade företaget säljare som satt i 

Stockholm för att sälja produkterna till de afrikanska marknaderna men insåg snabbt att detta inte 

var en lyckad strategi. Johansson menar att ”… det är inte alltid lätt att förstå kundens behov, 

man tror att man förstår men när man inte är på plats så är det inte riktigt samma sak… man får 

en bättre bild av kundbehovet och hur man skall agera på marknaden när man är nära 

marknaden”. Idag har företaget säljare som är på de aktuella marknaderna och täcker upp 

närliggande marknader runt omkring sig. Företaget har försäljning i Mozambique, Kenya, 

Tanzania, Sudan och Nigeria. 50 % av företagets totala försäljning sker på den afrikanska 

marknaden. På de lokala kontoren är det lokala människor som är anställda som har ett ”know-



32 
 

how” och har ett uppbyggt nätverk. De lokala anställda bidrar väldigt mycket till företaget 

genom kulturella erfarenheter. 

Johansson säger att en av anledningarna till att Flexenclosure valde att etablera sig i Afrika var 

att det alltid funnits en vision i företaget att växa och att det finns goda möjligheter på de 

afrikanska frontier marknaderna för detta. De möjligheter som finns på dessa marknader är att de 

inte är fullt utvecklad och att det finns utrymme för förbättring och innovation. Johansson säger; 

”… Bad is good…”med detta menar hon att ju sämre ett lands utveckling är desto fler 

möjligheter finns det för företag att göra affärer då det finns ett behov av förbättringar. Många 

delar i Afrika saknar tillgång till elnät och detta skapar ett behov. Företagets produkt Esite är en 

lösning för att uppfylla ett behov som efterfrågas och är av viktig karaktär inte bara på 

individnivå utan även för att hela samhället ska utvecklas.  

Möjligheterna är stora för de som vågar men det finns även svårigheter och marknaderna är 

komplexa. Flexenclosures ledning har utvecklat ett stort tålamod efter att ha anpassat sig efter 

afrikanska affärsrutiner. ”… generellt i affärer, oavsett land, så tar det mer tid än du tro”, enligt 

Johansson. På de afrikanska frontier marknaderna måste man ha tålamod för att lyckas då den 

byråkratiska aspekten tar längre tid att avsluta kontrakt. Johansson påpekar att ”det är väldigt 

långa beslutsprocesser och delvis måste man acceptera det och delvis måste man själv jobba 

hårdare, att man hela tiden är där och skjuter på så att någonting händer och inte stannar upp, 

saker och ting kommer inte hända av sig själv i Afrika, man måste vara väldigt aktiv, det vi har 

gjort är att vi har byggt ut våra internrutiner som tvingar vår egen personal att vara mera aktiva 

och att ”pusha” på kunderna hela tiden.” 

Den långa beslutsprocessen infattar inte bara kunder och leverantörer utan även myndigheter. Att 

öppna bolag i vissa afrikanska länder tar väldigt lång tid och det är väldigt komplicerat med att 

besöka så många olika myndigheter. Johansson säger att Flexenclosure i sin etableringsstrategi 

förvärvade företag i Nairobi och i Lagos gick företaget via Business Sweden. Av dessa två 

tillvägagångssätt så fungerade det bäst med att använda sig av en agentur för att lösa de 

byråkratiska problemen och det faktum att agenturen har oftast kunskaper och erfarenheter som 

inte företagen har. En annan etableringsstrategi kan vara att företag väljer att ingå en joint-

venture. Johansson påpekar att det finns risker med detta tillvägagångssätt, ”En annan sak som 

kan underlätta det byråkratiska är att man ingår en joint- venture med ett annat bolag men det 

kan bli svårigheter genom att förutsättningarna förändras och parterna inte kommer överens och 

att den ena parten blir lidande.”  

En viktig aspekt är att företaget är medvetna om tidsperspektivet så att företag kan upprätthålla 

ett kassaflöde. Utan ett kassaflöde så kommer företaget inte att ha likvida medel för att kunna 

upprätthålla verksamheten. Flexenclosure arbetar målinriktat men försöker att vara dynamiska då 

de anser att detta arbetssätt är det bästa lämpliga för denna marknad,”… det viktigaste är målet 

och att man kommer till målet, sen hur man kommer till målet är nog inte lika viktigt.” Den 

politiska rollen tar inte lika stor plats i företagets verksamhet då de inte beblandar sig med politik 

och försöker hålla sig utanför detta område så gott det går. 

4.3.2 Hifab International AB 

HI AB har varit verksamma i internationella projekt redan från starten 1965. HI AB arbetar 

mestadels med biståndsprojekt i Afrika som är finansierade av biståndsorganisationer. HI AB har 



33 
 

ett pågående vägprojekt i Liberia som är finansierat av SIDA och har tidigare haft projekt i 

Ghana och Kenya. I Uganda pågår ett utbildningsprojekt och i Etiopien pågår ett kommersiellt 

järnvägsprojekt tillsammans med partnern Sweroad. Respondenterna säger att valet av etablering 

på de afrikanska frontier marknaderna faller på att behovet är stort i Afrika av förbättringar i 

infrastruktur som exempelvis; vägar, järnvägar, skolor och vattenverk. För att bli tilldelad dessa 

projekt sker offentliga upphandlingar och det vinnande budet blir tilldelat kontraktet. Dessa 

offentliga upphandlingar är även HI AB etableringsstrategi då biståndsorganisationer lägger upp 

kommande projekt i olika länder som företagen får lämna ett anbud på, en så kallad ”expresion 

of intrest.” 

Eftersom HI AB jobbar med offentligt finansierade projekt finns det regelverk som företaget 

måste anpassa sig till. Sundin säger; ”Två generella aspekter när man gör affärer i Afrika är att 

man måste ha tålamod, saker och ting tar tid, det tar betydligt längre tid att komma in och 

etablera sig än vad man kanske är van vid om man har gjort affärer i Sverige. En annan viktig 

aspekt är att ha lokala partners som kan representera en och tala för en när man sitter långt 

ifrån marknaden.” På de afrikanska frontier marknaderna liksom alla andra marknader i 

utvecklingsländerna måste företaget vara på plats för att förstå kundens behov. HI AB har både 

internationella konsulter och lokala konsulter i sina projekt. 

Den afrikanska kontinenten har inte en lika utvecklad infrastruktur jämfört med andra 

kontinenter som exempelvis i västvärlden. Många länder i Afrika har varit hårt drabbat av krig 

och politiska oroligheter som har gjort att de flesta länderna saknar moderna infrastrukturer och 

välfungerade nätverkssystem. Detta skapar möjligheter för HI AB att vara verksamma i Afrika i 

de underutvecklade områdena. HI AB ser möjlighet att växa på de afrikanska frontier 

marknaderna då de ser ”… att det går ett flöde där de flesta givarna, biståndsorganisationerna, 

drar ner på verksamheten i Asien och så går flödet mot Afrika.” Sundin och Qvarfordt menade 

att flera länder i Asien som exempelvis Kina och Indien har kommit långt med 

fattigdomsbekämpningen och har byggt upp deras infrastrukturer. Men i Afrika förekommer det 

ett skifte från de traditionella biståndsprojekten till andra typer av finansieringar på senare tid. 

Sundin ser mycket inkommande FDI från länder som Kina och Indien.  Framförallt inom 

infrastruktur och olika anläggningar som exempelvis dricksvatten, vägar och byggnader.  

Det råder inget tvivel om att det finns stora möjligheter för HI AB att växa på de afrikanska 

frontier marknaderna. Sundin nämner att det finns möjligheter men att det även finns svårigheter 

som företaget måste övervinna. En av svårigheterna är beslutsprocessen. Qvarfordt säger att 

”Det är mycket byråkrati, och det är mycket beslut som skall tas om små saker och allt är så 

himla viktigt och det ska vara stämplar till höger och vänster, men det gäller ju i och för sig inte 

bara Afrika.” Sundin instämmer med orden; …”det finns det gott om, men det är inte värre än 

någon annanstans…” Beslutsprocesserna är långa oavsett vad för slags beslut som skall tas. 

Detta är en svårighet för företaget då det är tidskrävande och kostnadsfullt. Den politiska 

aspekten står företaget utanför så mycket som möjligt, HI AB vill inte befatta sig med politik 

överhuvudtaget. Om något av deras uppdrag börjar brännas politiskt så skickar de tillbaka 

uppdraget till kunden.   

En annan svårighet som råder är att företaget inte kan generalisera sina projekt runt om i Afrika 

då det råder stora skillnader mellan länderna måste företaget lokalanpassa sitt arbete. Alla länder 

måste bedömas individuellt då de skiljer sig i lagar, regler, normer och kulturer. Banksektorn i de 

flesta länderna inom Afrika har ett bristande system och har inte kapaciteten för att utföra många 
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och stora transaktioner. Sundin säger att detta leder till långsammare betalningsströmmar vilket 

påverkar företagets kassaflöde. 

4.3.3 Oriflame 

Oriflame startade sin verksamhet i Sverige men blev internationella väldigt snabbt då ägarna till 

företaget insåg att den svenska marknaden var alldeles för liten för företagets ambitioner. 

Oriflame är verksamma i flera länder i Afrika såsom Nigeria, Kenya, Uganda, Tanzania och på 

väg att etablera sig i Ghana. Företaget har alltid lokala kontor med lokalt anställda på respektive 

kontor. Ibland skickas det Oriflame personal från Sverige bara för att lära ut Oriflames 

företagsanda samt att den lokala personalen ska lära sig att få ett Oriflame perspektiv.  

Karlsson säger att det ligger i Oriflames vision att ständigt växa, om företaget inte växer på den 

konkurrensutsatta marknaden löper företaget risk att bli uppköpta. ”Vi måste växa för att 

överleva för annars så växer någon annan och då blir vi uppätna, så fungerar det ju på den 

globala marknads ekonomi.”Oriflames val av etablering på de afrikanska frontier marknaderna 

är att det finns en stor potential för företaget att växa på denna marknad. Karlsson säger att 

marknader som Europa och Ryssland till viss del har blivit mättade marknader, dessa marknader 

växer inte lika fort längre. Oriflame är på ständig jakt för att hitta tillväxtmarknader som 

företaget kan växa i. Karlsson säger att; ”det räcker med att öppna tidningarna i lilla Sverige så 

kan man läsa om att Afrika är den nästa tillväxtmarknaden.”När företaget tittar på en ny 

marknad så tittar de på flera kriterier men med tre specifika kriterier kan företaget avgöra om de 

ska etablera sig. Dessa tre kriterier är; marknadens storlek, marknadens tillväxt och hur 

konkurrensen ser ut på marknaden. Har företaget grepp om dessa tre kriterier så kommer ett 

beslut att fattas om etablering. Det finns också andra faktorer att ta i beräkning som exempelvis; 

hitta produkter, registrera produkter, frågan om valutan är konvertibel. Oriflame har haft en 

traditionell etableringsstrategi i Afrika. Vilket innebar att företaget började på den 

Nordafrikanska marknaden för att sedan gå vidare till den Östafrikanska marknaden där de 

öppnade ett bolag i Kenya och därefter ett bolag i Uganda. I dagsläget fortsätter företaget att 

expandera i Västafrika via Nigeria.  I varje land går etableringen till på samma sätt men med 

olika förutsättningar då man måste ta hänsyn till att länderna skiljer sig åt så pass mycket. 

Oriflame har alltid bara organisk tillväxt de åker till den valda marknaden för att starta ett kontor 

och anställa folk. Därefter importerar de produkter och startar igång försäljningen. Karlsson 

säger att; ”det är så det går till, det är det bästa sättet har vi lärt oss genom åren.” 

Oriflames säljmodell bygger på att företaget har en produktkatalog och oberoende konsulenter 

som säljer företagets produkter. Konsulenterna får köpa Oriflames produkter för 70 % av 

katalogpriset för att därefter kunna sälja vidare produkterna lokalt i samhället till fullt pris. 

Marginalen får konsulenterna behålla som vinst. Oriflames säljmodell är väldigt stark i länder 

där det finns ett stort behov av en extra inkomst. Karlsson säger; ”Att bli stora i USA, Japan eller 

Norge för oss är mycket svårare. Tjäna 1000 kr extra i Oslo, de spelar ingen roll, de bryr sig inte 

om det medan i Afrika är folk i väldigt stort behov av att tjäna extra pengar till familjen.”I 

länder där kreditrisken inte är allt för hög erbjuder företaget en micro-finansiering till blivande 

konsulenter så att de kan köpa sin första order på kredit. Detta är ett väldigt starkt incitament för 

konsulenterna att komma igång med försäljningen. 

Karlsson säger att de afrikanska frontier marknaderna är svårnavigerade marknader men att 

marknaderna egentligen inte är svårare än någon annan. Företaget har väldigt lång erfarenhet av 
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att arbeta i länder som är komplicerade och svårnavigerade som exempelvis forna Sovjetunionen, 

Azerbajdzjan, Georgien och Indien. Generalisering inom marknader kan inte göras och Karlsson 

säger att varje land är unikt och måste bedömas individuellt. ”… man kan exempelvis inte 

generalisera Asien, kolla Kina och Indien de länderna är ju så olika, det finns ju inte en enda 

liknelse och båda är ju asiatiska marknader…” Detta gäller även de afrikanska länderna. Afrika 

skiljer sig väldigt mycket åt, exempelvis; sätt att jobba, leva, människorna, mentaliteten, kulturen 

och religion. En viktig aspekt för att lyckas göra affärer på de afrikanska frontier marknaderna är 

goda personliga relationer med andra företag som är verksamma på marknaden säger Karlsson. 

Goda personliga relationer underlättar för företagare att bedriva sin verksamhet i Afrika och hur 

företag ska agera på marknaden. Exempelvis på hur relationer underlättar för företag är att man 

kan få information om vilka dokument som behövs för ett visst ändamål och vart dessa finns. 

Personliga relationer är ett sätt för företag att underlätta vissa aspekter, Karlsson säger ”… att 

överhuvudtaget få tag i dokumenten som skall fyllas i underlättas av att man har en vänskaplig 

relation, inte att man går runt systemen men för att underlätta vissa aspekter.” 

Oriflame har genom åren erhållit mycket erfarenheter av att arbeta på svårnavigerade och 

långsamma marknader och detta har bidragit till att företaget har en förståelse för viktiga 

aspekter. Karlsson säger att det är viktigt att förstå hur ett land fungerar för att kunna lyckas. 

Företaget måste beakta länderna som individuella med egna förutsättningar och stora skillnader. 

En viktig aspekt är att företaget anpassar sig efter ländernas förutsättningar och inte tvärtom, att 

länderna skall anpassas till företaget. Förståelsen för ett land kommer att bidra positivt till 

företagets verksamhet då det underlättar för företaget att förstå hur människorna i landet tänker, 

vilka behov som finns i landet, vad man inte ska göra och hur man ska uppträda. Förståelse är en 

viktig aspekt för Oriflame i deras verksamhet i Afrika då kontinenten fortfarande är ett 

stamuppbyggt samhälle.  

Byråkratin i Afrika är en viktig aspekt för Oriflame men dock är den inte mer svårhanterlig än 

någon annan byråkrati som företaget stött på under sina etableringar runt om i världen. Karlsson 

säger; ”… det finns ingen byråkrati som är värre än Indien ”so far”… kan man ta sig runt i 

Indien så kan man ta sig runt i alla länder i Afrika.” Byråkrati är något som ett företag måste 

hantera och det är en del av att vara verksamma internationellt, men byråkratin kan alltid 

förbättras för att underlätta för företagare. Den byråkratiska aspekten är väldigt olika beroende på 

vilket land man är verksam i. Karlsson säger att byråkratin i Nigeria är mycket mer 

affärsorienterad och målorienterad vilket leder till snabbare beslutsprocesser och effektivare 

förhandlingar.  

De svårigheter som Oriflame har stött på i sin etablering på den afrikanska marknaden är 

infrastrukturella, säkerhetsfrågor och underutvecklat bankväsende. Oriflame importerar sina 

produkter och Karlsson säger att ledtiderna i hamnen blir oerhört långa på grund av överhettning 

när många företag vill importera sina produkter. Ett exempel är hamnen i Mombasa som 

Oriflame ofta använder där produkterna kan fastna i flera månader innan de kan tulldeklareras. 

När produkterna fastnar under en längre period leder det till att företaget går ”out of stock” och 

kan inte sälja sina produkter vilket leder till en minskad omsättning. Karlsson säger att de långa 

ledtiderna kan bero på att hamnarna byggdes för att hantera exempelvis 1000 containers. I och 

med dagens utveckling så kommer det ett flöde utifrån på exempelvis 5000 containers vilket 

leder till en överhettning då man inte kan hantera en sådan ökning. Den infrastrukturella 
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utvecklingen har inte utvecklats i takt med den ekonomiska utvecklingen vilket hämmar för 

företag som vill bli eller är verksamma i länderna.   

Svårigheter att utföra betalningar är ett annat problem som förekommer på de afrikanska frontier 

marknaderna. Oriflame hanterar stora flöden av pengar från deras konsulenter varje månad. 

Karlsson säger att banksystemet inte är fullt utvecklat för att hantera stora och många 

transaktioner, dock så finns det en innovation inom kontinenten där man utvecklat ett 

telefonbetalsystem då de flesta invånarna inte har ett bankkonto samt att banken är 

underutvecklad. Säkerhetsaspekten är en annan viktig fråga för Oriflame på de afrikanska 

frontier marknaderna. Det finns många länder som fortfarande är farliga att vara verksamma i 

men är potentiella marknader för Oriflame. I dessa länder förekommer oftast politiska 

oroligheter och stamuppgörelser. Stora länder som exempelvis Kenya och Nigeria har varit hårt 

drabbade av politiska oroligheter men dessa länder har haft en bra demokratisk anda och 

ländernas regeringar är medvetna om att en politisk stabilitet är en avgörande faktor för 

ekonomisk tillväxt och för att kunna attrahera FDI.  

Figur 4, Sammanfatting för företagens val av etablering 
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Figur 5, Sammanfattning av företagens internationaliseringsstrategier 

 

Källa; Egenhändigt skapad 
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Enligt Johansson ska svenska företag beakta två faktorer innan en etablering på de afrikanska 

frontier marknaderna. Den ena faktorn är tidsperspektivet, allt tar mycket längre tid än på 

hemmamarknaden Sverige. Detta gäller allt från beslutsprocesser, myndighetsgodkännande, 

leveranser, transport och att ta sig runt i landet. Detta kan vara kostsamt och förödande för 

företag om detta tidsperspektiv inte finns med i företagets beräkning. Den andra faktorn som 

företaget måste beakta är närhet till marknaden. Företaget måste vara nära marknaden, det går 

inte att driva bolag i Afrika från hemmamarknaden Sverige. Företag måste själva vara på 

marknaden eller ha en representant eller en lokal partner som kan sköta kontakt, se efter om 

uppdrag blir slutförda, uppmärksamma kunders behov samt representera företaget i allmänna 

situationer.  

Det bästa rådet Johansson kan ge svenska företag är att ha tålamod och att arbeta långsiktig samt 

att inte generalisera länderna, utan att bedöma länderna individuellt. 

4.4.2 Hifab International AB 

Sundin säger att de afrikanska frontier marknaderna är stora marknader vilket medför att det 

finns stora möjligheter. Infrastrukturen i de flesta länderna i Afrika är underutvecklat och i vissa 

delar är den obefintlig. Detta öppnar upp marknaden för svenska företag då det finns ett stort 

behov av att förbättra infrastrukturen i länderna.  Då Sundin ser ett flöde av att 

biståndsorganisationer som flyttar sin verksamhet från Asien till Afrika så öppnas det upp flera 

möjligheter och projekt vilket leder till att fler företag kan vara med och konkurrera i 

upphandlingarna. I Afrika har man inte kommit lika lång med miljöperspektivet medan i Sverige 

är vi väldigt miljömedvetna. Detta skulle även kunna vara en marknad som svenska företag kan 

etablera sig där svenska företag tar fram miljövänliga alternativ för marknaden enligt Sundin.  

Afrika attraherar inte bara företag utan även arbetskraft nu när flera västerländska ekonomier går 

dåligt. ”… det var inte så länge sen som jag läste ”med stigande arbetslöshet i södra Europa, 

och i det här fallet då Portugal, så flyttar nu unga portugiser till Angola” för i Angola har de 

betydligt större chans att få jobb än i Portugal, det är ju bekvämt för de pratar ju samma språk. 

Så det är oerhört enkelt för de…”säger Sundin.  

Svårigheter som svenska företag bör beakta innan en etablering på de afrikanska frontier 

marknaderna är att det tar lång tid att göra affärer samt att betalningsströmmarna är långsamma. 

Tidsperspektivet bör företag vara medvetna om för att kunna planera verksamhetens grenar. Är 

man inte medveten om de långsamma betalningsströmmarna så kan detta vara förödande för 

företag då kassaflödet upphör genom uteblivna eller försenade betalningar från kunder. En annan 

svårighet som Sundin nämner specifikt för HI AB bransch är korruption. Korruption kan 

förekomma hos myndigheter i större utsträckning än den privata sektorn. Sundin säger att detta 

beror på låga statliga löner där beslutsfattarna sitter och detta leder till att beslutsfattarna tar 

betalt vid sidan om. Detta är en svårighet som företag måste beakta och planera en strategi för 

hur man ska bemöta denna typ av svårighet. 

De faktorer som svenska företag måste ta hänsyn till vid en etablering på de afrikanska frontier 

marknaderna är att företag måste ha tålamod. Affärer i Afrika går generellt inte snabbt. Sundin 

säger att det krävs några år av investeringar innan man har ett kontrakt och kan börja fakturera 

kunder. En annan viktig faktor för svenska företag på de afrikanska frontier marknaderna är att 

har goda affärsrelationer med olika affärspartners. Företag måste bygga och vårda nya 
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affärsrelationer för att lyckas i Afrika, ”… det är inte liksom vad man känner, utan mer vem man 

känner i Afrika…” säger Sundin. För att kunna bygga upp sitt nätverk krävs lokal närvaro av 

företaget, enligt Sundin går det inte att driva ett bolag i Afrika om man är långt ifrån marknaden. 

Alla dessa faktorer går hand i hand för att utöka bra affärsrelationer och sitt kontaktnätverk så 

måste företag vara närvarande lokalt. Det tar tid att bygga upp relationer och nätverk samt skapa 

ett förtroende hos kunder, leverantörer och partners vilket kräver att företaget har tålamod.  

4.4.3 Oriflame 

Många branscher och affärsområden är underutvecklade i de flesta afrikanska länder, det är just 

denna faktor som skapar möjligheter för företag att lyckas på de afrikanska frontier marknaderna. 

Det finns ett stort behov av att förbättra vissa områden, infrastruktur är ett av dessa områden där 

svenska företag har stora möjligheter att utforska marknaden. Att förbättra infrastrukturen skapar 

även förutsättningar för att länderna ska växa samt attraherar flera utländska investerare. En 

annan bransch som är underutvecklat enligt Karlsson är hotellbranschen. Karlsson säger; ”det 

finns mycket i hotell näringen som är underutvecklat och det är väldigt frustrerande när man 

reser, det kostar skjortan att bo på hotell i Afrika för att utbudet är så litet, hade inte jag jobbat 

på Oriflame så hade jag byggt hotell i Nigeria, det hade varit en mycket bra affärsidé i Nigeria.” 

Energibranschen är en annan bransch där kan finnas möjligheter för svenska företag. Det finns 

oerhörda behov av förbättringar i många länders elnät. Karlsson säger att många länder inte 

klarar av de elkapaciteter som befolkningen efterfrågar. Exempelvis i Nigeria klarar det lokala 

elnätet att uppfylla ungefär 10-20 % av behovet och 80-90 % är diesel generatorer. Denna 

bransch kan vara en bra investering område för svenska energiföretag anser Karlsson och inte 

bara Nigeria utan också i andra frontier marknader exempelvis Kenya, Uganda och Ghana.  

Den nya revolutionen i Afrika är just nu inom telekombranschen. I telekombranschen finns det 

stora möjligheter att lyckas. Just nu är många asiatiska företag och företag från mellanöstern 

verksamma i Afrika som exempelvis MTN, Zain och Huawei. Dessa företag erbjuder service till 

en stor marknad som Afrika med cirka 1 miljard invånare. Enligt Karlsson ser möjligheterna 

stora ut för svenska telekomföretag att vara med på de afrikanska frontier marknaderna och 

konkurrera. Afrika är en snabbt växande marknad och det finns oerhört mycket potential i 

frontier länderna. Detta kommer fortsätta i längre perioder och för Sveriges del som en stark 

internationaliserad ekonomi är detta en viktig marknad att utforska. 

Afrika är en kontinent med stora möjligheter för internationella företagare med det finns även 

flera svårigheter som företagare måste övervinna och hantera för att lyckas med företagets 

affärsrörelser. Enligt Karlsson måste företag kunna hantera Afrikas underutvecklade 

infrastruktur, bristen på ett välfungerande bankväsende samt säkerhetsfrågor. Karlsson säger att; 

”… de främsta svårigheterna är att hantera tullklarering, transport av varor och det långsamma 

betalningsflödet samt tidsperspektivet, att allt tar längre tid…” Att göra affärer i Afrika tar 

mycket längre tid än i Sverige och denna aspekt är viktig att ta i beräkning när ett företag ska 

etablera sig på de afrikanska frontier marknaderna. Tidsperspektivet är väldigt viktigt för företag, 

eftersom förlorad tid är en kostnad för företaget säger Karlsson. Att vara på plats i Afrika och 

arbeta långsiktig är enligt Karlsson det bästa sättet att göra affärer på i Afrika. Risken är större att 

företagsverksamheten inte fungerar om företaget inte har en representant på plats och ser över 

sina affärsuppgörelser. En representant ser även på nära håll vad som måste förbättras och vad 

som måste ändras för företagets bästa.  
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Det finns olika faktorer och vägval som svenska företag måste beakta innan en etablering på de 

afrikanska frontier marknaderna. Karlsson anser att frontier länder i Afrika inte skiljer sig så 

mycket åt jämfört med andra utvecklingsländer som exempelvis Indien, Kina och Ryssland. 

Enligt Karlsson handlar det om att företag måste hitta lösningar om hur de ska hantera in-och 

utbetalningar, tullklarering och importtullar samt hur man ska lösa logistiken. Val av 

samarbetspartner är också en viktig aspekt att ha i beräkning när företag ska etablera sig i 

tillväxtländerna och detta nätverk tar tid att bygga upp och det måste företag ha i åtanke att låta 

det ta sin tid då val av fel partner är väldigt skadligt för företaget. Partnerna måste respektera 

varandra och förstå varandras kultur, detta är väldigt viktigt för relationen och för förtroendet.  

Karlsson anser att om företag kan göra affärer i Asien så kan de göra affärer i Afrika. Dessa 

marknader är olika men har man erfarenhet av att arbeta internationellt så kan man hantera de 

afrikanska frontier marknaderna också med modifieringar och anpassningar till marknaderna. 

 

Figur 6, Företagens sammanfattade åsikter för svenska företags möjligheter 
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Figur 7, Företagens sammanfattade åsikter för svenska företags svårigheter 
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4.5 Framtidsutsikter för den afrikanska marknaden 
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Johansson säger att framtidsutsikterna är goda för de afrikanska marknaderna. Den afrikanska 

marknaden växer snabbt och för närvarande är det många projekt på gång, där de flesta länder 

bygger ut sina infrastrukturer för att attrahera flera FDI. Andelen befolkning med kapital ökar 

vilket inte uppmärksammas av företag som sitter på hemmamarknaden och det blir lätt hänt att 

en missvisande bild skapas av Afrikas köpkraft. Detta är en av anledningarna till att företag ska 
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faktor som skulle kunna bidra till flera FDI. För svenska bolag skulle man kunna se över vilka 

svenska hjälporganisationer som hjälper bolag att göra affärer i Afrika och hur man kan förbättra 

dessa organisationer med både kunskap och kapital. Det kan förekomma att företag har rätt 

förutsättningar för att lyckas på marknaden men saknar mängden kapital i uppstartsfasen och det 

skulle underlätta om hjälporganisationerna kunde bidra med kapital då det är denna period som 

är svårast rent ekonomiskt.  

 

Johansson säger att de flesta afrikanska länderna har byggt en stabil politisk miljö vilken har 

förändrat dessa länders ekonomiska tillväxt och tror att detta kommer att locka flera FDI till 

kontinenten. Det finns flera olika områden att förbättra inom länderna i Afrika och 

förbättringsåtgärder är under konstruktion. Johansson säger; ”… allt kommer inte att lösa sig på 

5 år men det kommer hända väldigt mycket, och det kommer komma mycket investeringar från 

utlandet...” 

4.5.2 Hifab International AB 

Sundin säger att Afrikas marknad kommer att fortsätta att växa framöver tillsammans med 

Afrikas växande medelklass. Denna växande medelklass kommer att erhålla en större köpkraft 

vilket kommer att leda till en ökad efterfråga. Detta kommer möjliggöra för fler aktörer på 

marknaden och detta kan vara en möjlighet för svenska företag att träda in på marknaden och 

konkurrera med lokala företag. Sundin anser också att svenska företag tillhör världsklassen inom 

infrastruktur.  

Den politiska situationen i varje land i Afrika ser olika ut och Sundin tror att den politiska 

utvecklingen kommer att förändras på olika sätt beroende på vilka länder det rör sig om. 

Generellt så görs det framsteg inom de politiska aspekterna i vissa länder och Sundin tror att det 

kommer att fortgå. ”… det känns som att Afrika är på väg att bli mera stabilt och Afrika har 

faktiskt blivit mer och mer stabilt med åren som har gått…”säger Sundin.  

Enligt Sundin finns det många områden som kan förbättras för att locka flera FDI. För att locka 

FDI måste man anordna mässor, event och ta emot delegationer för att belysa möjligheterna som 

finns i länderna inom Afrika. Utöver detta så kan man även skapa handelsområden med som 

förenklar handeln mellan länder. Att attrahera FDI är i grunden ganska enkelt enligt Sundin, ”… 

det handlar om väldigt enkla förbättringar, dvs., minskade importtullar, att ge arbetstillstånd, 

visum, och resetillstånd för folk som ska in i landet och jobba, billiga och bra kommunikationer, 

samt att man måste känna en viss trygghet och säkerhet i länderna, det är inte så roligt att man 

måste eskorteras från flygplatsen till hotellet, och att man inte kan röra sig utanför hotellet, man 

vill ju kunna röra sig runt på ett hyfsat säkert sätt...” 

4.5.3 Oriflame 

Framtidsutsikterna är goda för de afrikanska frontier marknaderna och detta kommer att fortsätta 

vara goda under en längre utsträckning enligt Karlsson. Karlsson säger att;”… alla indikatorer 

pekar på att det kommer gå uppåt, exempelvis som att kvinnor föder färre barn eller att barnen 

blir friskare och istället för att lägga kraft på dessa problem så kan man lägga denna kraft på att 

skapa välstånd nu. Hans Rosling har en undersökning om att när kvinnor börjar föda färre barn 

i ett land så tar ekonomierna i ett land fart. Nigeria föder fortfarande 5 barn i snitt per kvinna 

och får de ner antalet så kommer länderna att ta fart. Det finns ingenting som tyder på att det 

kommer gå dåligt, men man kan inte förutse allt i framtiden…” 
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Det finns fortfarande stora utmaningar att övervinna inom de politiska aspekterna i de flesta 

länderna, dock anser Karlsson att den politiska aspekten håller på att bli historia. Många länder i 

Afrika har gjort flera reformer för att kunna förbättra deras politik.  Politikerna är medvetna om 

att Afrika är på väg mot rätt håll och att uppnå detta krävs det flera aktioner och att politikerna 

fortsätter att arbeta med reformer som gynnar länderna. ”… det finns utmaningar men jag är 

positiv, det är definitivt på väg mot rätt håll… det kan ta ett par generationer innan man kan 

säga att nu har vi en demokratisk stabilitet inom Afrika men det är på väg mot rätt håll” säger 

Karlsson.  

För att locka flera utländska investerare till de afrikanska frontier marknaderna måste länderna 

förbättra den generella infrastrukturen. Företag måste kunna ta sig runt landet på ett säkert och 

effektivt sätt. I dagsläget kan man inte röra sig fritt i vissa länder i Afrika på grund av att det inte 

är säkert för utlänningar att vistas inom vissa områden. Att ta sig runt i landet är även en 

komplex och tidskrävande uppgift på grund av dåliga vägar och dålig kommunikation vilket 

försvårar för investerare och företagare. Att underlätta för företag att importera produkter och att 

registrera produkter skulle enligt Karlsson vara ännu en motivationsfaktor för att locka utländska 

investerare. Att utveckla bankväsendet skulle även kunna motivera flera FDI då ett utvecklat 

bankväsende skulle kunna hantera flera och större transaktioner som de flesta företag efterfrågar. 

De flesta av dessa faktorer är redan under uppbyggnad som exempelvis infrastrukturen, 

säkerheten, och bankväsendet men det kommer att ta tid innan det är fullt fungerande och 

tillfredställande som exempelvis Kinas infrastruktur, säkerhet och bankväsendet. Kina var även 

en gång i tiden väldigt likt dagens afrikanska länder men har utvecklats till en väldigt attraktiv 

marknad för utländska investerare och Afrika är på god väg. 
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KAPITEL 5 

ANALYS 

 

I detta kapitel kommer den data som samlats in från intervjuer att bearbetas utifrån valda teorier 

och tidigare forskning för att hitta vilka faktorer som ligger bakom svenska företags val att 

etablera sig på de afrikanska frontier marknaderna. Analysen kommer att klargöra vilka olika 

tillvägagångssätt de intervjuade fallföretagen har använt vid internationalisering på de 

afrikanska frontier marknaderna samt vilka möjligheter och svårigheter som finns på dessa 

marknader. 

 

5.1 Analys om företagens och respondenterna bakgrund 

Företagen som deltagit i denna studie har en lång erfarenhet av att vara verksamma 

internationellt och har varit etablerade väldigt länge på de afrikanska frontier marknaderna. 

Företagen i fråga har olika bakgrunder och är verksamma i olika branscher såsom 

ingenjörsföretag, byggkonsultation och kosmetik & hudvård. Trots detta söker sig företagen till 

de afrikanska frontier marknaderna av samma eller likvärdiga anledningar. Företagen stöter även 

på likvärdiga svårigheter och möjligheter trots att de inte ingår i samma bransch. Enligt 

författarna är resultatet inte branschspecifikt och branschen utgör inte en faktor i denna studie. 

 

Respondenterna har alla en akademisk bakgrund med en lång erfarenhet av att vara verksamma 

internationellt. Respondenterna är sakkunniga och har varit på plats ett flertal gånger i de olika 

frontier marknaderna som företagen är representerade i. Respondenterna har svarat likvärdigt på 

de framställda intervjufrågorna. Detta anser författarna är ett resultat av erfarenheter som 

respondenterna har samlat via aktiv närvaro på den afrikanska frontier marknaden. Författarna 

anser att detta visar att respondenternas svar i denna studie inte har påverkats av respondenternas 

tidigare kunskaper, erfarenheter och utbildning och att respondenterna varit neutral till den grad 

det går för att beskriva de afrikanska frontier marknaderna.    

5.2  Företagens verksamhet på de afrikanska frontier marknaderna 

De afrikanska frontier marknaderrna är en stor och diversifierad marknad som är svårnavigerad 

även för det rutinerade internationella företaget. Trots detta lockar dessa marknader företagens 

intresse att etablera sina verksamheter och investera inom kontinenten. Det empiriska resultatet 

som erhållits från de olika tillfrågade företagen visar att företagen i denna studie har likvärdiga 

eller samma bakomliggande faktorer för deras val av etablering på de afrikanska frontier 

marknaderna. IMF:s (2012) rapport säger att de flesta delarna i världen har en regression i deras 

ekonomiska tillväxt medan länder i Afrika har en relativt stark ekonomisk tillväxt. Boorman et 

al., (2010) studie visade att Afrika som kontinent hade en genomsnittlig ökning av kontinentens 

BNP med 6 %. Detta resultat är en effekt av en förbättrad ekonomisk politik inom de 

individuella länder i kontinenten samt en bättre ekonomisk och finansiell miljö som uppnåtts via 

en bättre affärsrelation med västvärlden. Den ekonomiska tillväxten är även den främsta 

anledningen till varför företagen i denna studie har valt att etablera sig på de afrikanska frontier 

marknaderna. Alla tre företag har nämnt att den ekonomiska tillväxten är en huvudfaktor till 

valet av etablering. Etablering på de afrikanska frontier marknaderna möjliggör för svenska 
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företag att förbättra sin omsättning, vinstmarginal och marknadsandelar och på så sätt erhålla en 

ekonomisk tillväxt som bidrar till konkurrensfördelar gentemot sina konkurrenter. Om företag 

inte växer på denna globala utsatta marknad riskerar företagen att bli utkonkurrerade av större 

och starkare företag. Ett sätt att skydda sig mot detta är att man internationaliserar sig för att 

erhålla en organisk tillväxt.  

 

HI AB och Flexenclosure säger att den ekonomiska tillväxten är en faktor men att valet av 

etablering även påverkades av en ytterligare faktor vilket var att behovet av utveckling i länderna 

är stort. De afrikanska frontier marknaderna är i stora delar underutvecklade inom flera olika 

områden som exempelvis infrastruktur, banksektor och elnät. Dessa underutvecklade områdena 

skapar en efterfrågan då behovet av att förbättra dessa underutvecklade områdena är stora. 

Företag som HI AB och Flexenclosure arbetar på ett sätt där de kommer med innovativa 

lösningar som ger samhällena i länderna möjlighet att förbättra deras underutvecklade område.  

Flexenclosure såg ett behov som saknades i länderna där vissa områden inte hade ett 

välfungerande elnätverk och de områden som hade ett fungerande elnätverk var oftast drivna av 

dyra dieselmotorer. Detta behov uppmärksammades av Flexenclosure när företaget var på de 

afrikanska frontier marknaderna i ett annat affärssyfte. Uppmärksammandet av behovet ledde till 

att de utvecklade en produkt direkt efter marknadens behov genom att vara på plats och sett efter 

med egna reflektioner och kommit fram precis till vilken slags produkt som efterfrågas istället 

för att redan inneha en produkt för att sedan sälja in denna produkt på marknaden.  

 

HI AB skiljer sig från de två andra företagen i studien då HI AB arbetar gentemot myndigheter 

och olika biståndsorganisationer. Trots denna skillnad i arbetssätt så finns det stora behov även 

från myndigheter som exempelvis att bygga vägar, järnvägar och vattenanläggningar. Detta 

påvisar att behovet i länderna inte enbart är privata behov som efterfrågas av individer utan även 

att det finns behov som inte är uppfyllda hos statliga myndigheter. Biståndsorganisationerna 

flyttar sin verksamhet från Asien till Afrika, denna flytt beror på att behovet i Asien inte är lika 

stort som behovet i Afrika. I och med att flera biståndsorganisationer flyttar sina biståndsprojekt 

till afrikanska länder möjliggör det för flera svenska företag att vara med och konkurrera om att 

ta del i olika projekt. Sverige kommer kanske inte att kunna konkurrera med arbetskraft 

gentemot länder som Kina och Indien. Men kan garanterat bidra med konsulenter precis som HI 

AB gör då det finns många svenska företag som besitter spetskompetens inom 

konsultationsarbeten och andra branscher. Då Kina och Indien alltid tar med sig arbetskraft vilket 

inte bidrar till sysselsättning till lokalbefolkning och leder till att lokalbefolkning visar en negativ 

inställning för utländska investeringar. Enligt Amad A. Mossa (2002) en av kritikerna mot FDI 

är att flera länder är tveksamma till inkommande utländska direktinvestering. Detta på grund av 

att den inkommande utländska investeringen kan ha en negativ effekt på sysselsättningen och 

hämma hemmamarknadens tekniska framsteg samt försvåra handelsbalansen mellan länder. Att 

bidra med arbetskraft är överflödigt på de afrikanska frontier marknaderna då det är bättre att 

använda sig av lokal arbetskraft vid de arbeten som går att använda lokalbefolkning, då det 

skapar arbetstillfällen och uppskattas av lokalbefolkningen.  

 

HI AB har på samma sätt som Flexenclosure sett ett behov där marknaden är underutvecklad. HI 

AB har däremot inte anpassat sina tjänster för att specifikt ta sig in på de afrikanska frontier 

marknaderna. HI AB har varit verksam på de afrikanska marknaderna sedan 1965 och företaget 

har successivt ökat sin verksamhet i flera länder i Afrika då de bland annat har genomfört ett väg 
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projekt i Liberia som är finansierat av SIDA och har tidigare haft projekt i Ghana och Kenya. 

Utöver detta har HI AB ett pågående utbildningsprojekt i Uganda och ett pågående kommersiellt 

järnvägsprojekt i Etiopien tillsammans med partnern Sweroad. Författarna kan konstatera att 

behovet finns på de afrikanska frontier marknaderna, både på den privata sidan samt på den 

statliga sidan.  

 

Oriflames beslut att etablera sig på de afrikanska frontier marknaderna bottnar även i att 

företaget ständigt söker en organisk tillväxt dock grundar sig inte valet av etablering på enbart 

denna faktor. Oriflame är på ständigt jakt efter nya tillväxtmarknader och då marknader som 

Europa och Ryssland till viss del börjar bli mättade enligt Karlsson, så är det hög tid att investera 

i en ny marknad. En ytterligare faktor till Oriflames val av etablering på de afrikanska 

marknaderna är att företagets säljmodell är en väldigt stark säljmodell som passar de afrikanska 

frontier marknaderna som ”handen i handsken”.  Afrika har fortfarande stora delar av fattigdom 

att bekämpa runt om i deras frontier marknader. Säljmodellen som Oriflame använder sig av 

kommer att vara betydande för företagets verksamhet i Afrika. Inte bara att företag kan anlita 

flera 100 000-tals nya konsulenter men även aspekten att företaget har möjlighet att hjälpa 

invånare och små samhällen att komma på fötter då företaget erbjuder en möjlighet för invånarna 

att tjäna extra pengar som många invånare är i ett stort behov av.  

 

Samtliga företags verksamhet på de afrikanska frontier marknaderna bygger på olika strategier. 

Företagen erbjuder produkter som efterfrågas på marknaderna som underlättar företagens 

etableringar. Produkterna bidrar till en samhällsekonomisk utveckling samtidigt som företagen 

maximerar sin vinst.  Alla tre företag bidrar med något positivt för antingen samhället, individen, 

eller landet. Exempelvis, Flexenclosure erbjuder kostnadsbesparande och miljövänliga 

kraftlösningar. HI AB erbjuder samhällsutveckling i form av nya vägar, broar, 

vattenanläggningar samt utbildning. Oriflame erbjuder individer en möjlighet att förbättra sin 

ekonomiska tillvaro och en möjlighet att bekämpa fattigdomen på individnivå genom företagets 

unika säljmodell. Företagen i denna studie hjälper antingen en myndighet, ett bolag eller en 

individ. Detta kan vara en aspekt som är viktig att ta i beräkning, är de afrikanska frontier 

marknaderna öppna för alla slags branscher eller måste branscherna bidra med något mer än 

enbart deras produkter? Exempelvis skulle kanske inte ett klädföretag gå bra då konsumentbasen 

som efterfrågar exempelvis kläder är mindre än konsumentbasen som efterfrågar, vägar, elnät, 

eller en extrainkomst. Företag måste komma med innovativa lösningar som bidrar till 

utvecklingen på de afrikanska frontier marknaderna, detta kan vara nyckel till företagens 

varsamhet på de afrikanska frontier marknaderna.   

5.2.1 Företagens tillvägagångssätt vid internationalisering  

Företagen i denna studie har alla på olika sätt penetrerat de afrikanska frontier marknaderna. Alla 

företag har gått tillväga på olika sätt och använt sig av olika strategier för att internationalisera 

sig på de afrikanska frontier marknaderna. Flexenclosure har sedan tidigt 90-tal varit verksamma 

på de afrikanska frontier marknaderna men på den tiden var de verksamma via en agent. 

Flexenclosure hade ett samarbete med Ericsson som möjliggjorde att företaget kunde skicka sina 

teknikhus till kunderna. Företaget skapade marknadskännedom om de afrikanska frontier 

marknaderna via Ericsson och utvecklade deras nya produkt Esite. Därefter började företaget 

succesivt att bryta sig loss från samarbetet med Ericsson för att fortsätta sin verksamhet på egen 

hand. Flexenclosures tillvägagångsätt kännetecknas av Johanson & Vahlnes, (1977) 



47 
 

Uppsalamodellens internationaliseringsprocess i första hand där man succesivt arbetar sig in på 

en avlägsen marknad i 4 olika steg.  

 

HI AB arbetar enbart gentemot agenter och har varit internationella sedan 1965. HI AB:s 

arbetsförhållanden möjliggör för företaget att de inte behöver ta hänsyn till samma faktorer som 

de två andra företagen behöver göra i denna studie. HI AB har alltid en finansiär i form av en 

biståndsorganisation så att företaget inte behöver oroa sig för den finansiella delen. Vidare 

arbetar företaget efter riktlinjer som är uppsatta av arbetsgivaren för HI AB att gå efter. Själva 

internationaliseringsprocessen som HI AB använt sig av går att koppla till teorin Born global. HI 

AB har redan från start varit verksamma internationellt. Företagets största anledning till varför 

det har varit möjligt att vara Born globals är att det finns en arbetsgivare som sätter upp riktlinjer 

och står för den finansiella delen. Detta har gett HI AB möjligheten att ta del av erfarenheter, 

kunskaper samt ett utökat kontaktnätverk till ett mindre risktagande än de två andra företagen i 

denna studie. Att internationalisera sig är ett risktagande då företagen riskerar att misslyckas och 

konsekvenskerna kan bli väldigt kostsamt för företaget. Denna riskfaktor har minimerats för HI 

AB då de har arbetat under en uppdragsgivare. HI AB har i nuläget ett kommersiellt projekt som 

de har fått tagit del av på grund av deras kontaktnätverk. I framtiden kan även flera kommersiella 

projekt att bli aktuella. Enligt Johanson & Vahlne (2009), Majkgård & Sharma (1988) och Ford, 

et al., är nätverk och sammankopplade affärsrelationer viktiga delar som underlättar en 

internationalisering.  

 

 

Oriflame internationaliserade sig väldigt tidigt och började söka sig till tillväxtmarknader då 

företaget ansåg att den svenska marknaden var alldeles för liten för företagets ambitioner. 

Företaget har internationaliserat sig genom att penetrera närliggande marknader och ta en 

marknad i taget. Danmark, Finland och Norge intogs redan på 60-talet. På 70-talet fortsatte man 

att expandera till Storbritannien, Holland och Spanien för att därefter ta över andra närliggande 

marknader. Företaget internationaliserar sig via FDI där de väljer en närliggande marknad och 

startar upp ett helägt dotterbolag från grunden, vilket kännertecknar en Greenfield-investering. 

Att verksamma internationellt via Greenfield-investering för Oriflame är viktig, då företaget kan 

implementera sin organisationsstruktur och säljmodell. Dessa är verktygen för företagets 

verksamhet på de afrikanska frontier marknaderna. För varje marknad som Oriflame träder in på 

blir företaget en erfarenhet rikare inom sin kompetens för att utföra Greenfield-investeringar. 

Detta i sin tur leder till att företaget har utvecklat en expertkompetens inom denna strategi och 

kan anpassa den på olika marknader då de har arbetat inom dessa ramar under en lång period.  

 

Internationaliseringsprocessen har sett annorlunda ut för varje företag i denna studie. Oriflame 

hävdar att deras internationaliseringsmodell bygger på deras egna erfarenheter och anser att det 

är det bästa sättet att arbeta på. Flexenclosure har inte varit medvetna om att de ska arbeta 

gentemot tillväxtländer, men har på vägen med samarbetet med Ericsson valt att etablera sig på 

de afrikanska frontier marknaderna då de insåg vilka möjligheter som fanns för företaget. I denna 

studie går det inte att se något samband mellan valet av internationaliseringsstrategi och 

företagen, istället verkar valet av internationaliseringsstrategi växa fram med tiden och 

möjligheterna som ges vid tidpunkten. Författarna till denna studie anser att det kan bero på att 

företagen arbetar på olika sätt, har olika arbetsrutiner, olika förutsättningar samt att de ingår i 
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olika branscher. Alla dessa faktorer anser författarna att det kan vara orsaker till valet av 

internationaliseringsstrategier.  

 

Tidigare studier av Buckley et al. (1976) säger att val av internationaliseringsstrategi är starkt 

kopplat till transaktionskostnader som uppstår vid affärer på den utländska marknaden och det 

psykiska avståndet mellan länderna. Baldauf et al. (2000) kom fram till att det existerar ett 

positiv samband mellan företagets storlek och framgång på den internationella marknaden och att 

dessa faktorer påverkar också val av internationaliseringsstrategi. Denna studie har inte tagit 

hänsyn till företagens storlek eller transaktionskostnadernas påverkan på val av 

etableringsstrategi.  

 

Enligt Yip et al.(2000) finns det inte ett generellt tillvägagångssätt för företag att 

internationalisera sig. Enligt forskarna Yip et al.(2000)  är varje etablering unik och därför kan 

det finnas flera olika faktorer som påverkar internationaliseringsprocessen. Kogut och Singh 

(1988) presenterar tre olika strategier som oftast används av företag vid en internationell 

etablering, dessa är, Joint Venture, Förvärv och Greenfield- investering. Forskarna säger att valet 

av etableringsstrategier inte enbart baseras på skillnader i olika industrier och företag, men även 

på nationen och affärskulturella skillnader. Kogut och Singh (1988) säger vidare att företag som 

investerar på den internationella marknaden påverkas av det psykiska avståndet. Därmed säger 

forskarna att företagslednings syn på kostnaden, där kostnaden både kan vara finansiell kostnad 

och tidsmässigkostnad, och säkerheten påverkar val av etableringsstrategi. Detta kan ligga till 

grunden för valet av etableringsstrategi för företagen i denna studie. Företagen har alla etablerat 

sig på olika sätt. Oriflame bygger alltid upp ett nytt bolag från grunden utan att förvärva eller att 

ingå en joint-venture. Anledningen till att företaget väljer denna etableringsstrategi är för att 

företagets ledning anser att det är det bästa sättet att etablera sig på. Flexenclosure har förvärvat 

företag men även använt sig av en agent. Valet av dessa etableringsformer faller på att företaget 

ansåg att det var den formen som passade dem bäst efter deras egna förutsättningar. Oriflame har 

en lång erfarenhet av att starta upp bolag på nya marknader vilket bidrar till att det är lättare för 

dem att starta ett nytt bolag på en ny marknad än vad det är för Flexenclosure. Flexenclosure har 

inte samma gedigna bakgrund av att starta nya bolag på nya marknader och detta kan vara en av 

anledningarna som skiljer företagen åt. Flexenclosure anser att de kostnadsbesparar och att det är 

säkrare för Flexenclosure att antingen förvärva ett företag eller att gå via en agent medan 

Oriflame anser att de kostnads bespararar genom att välja att starta upp ett helt nytt bolag vilket 

även är ett säkrare alternativ för företaget med tanke på företagets förutsättningar. Återigen anser 

författarna till denna studie att etableringsformen på företagen grundar sig utifrån 

företagsledningens erfarenheter och specifika kunskaper då företagen väljer att etablera sig på 

det sätt som passar dem bäst. Detta har också påvisats av forskarna Oviatt & McDougall (2005) 

och Zeng et al.,(2009)  att företagsledningens tidigare erfarenheter av att vara verksam i en 

internationell marknad kan vara en fördel. Forskarna menar att marknaden som företag ska 

etablera sig i inte behöver vara geografiskt eller kulturellt nära företaget, utan det är 

företagsledningens tidgare erfarenheter av internationella affärer som bidrar mest och är det 

avgörande faktorerna. Det företag som erhöll dessa internationella erfarenheter inom 

företagsledningen har enligt forskarna visat sig vara en faktor som påverkar ett företags 

framgång vid internationalisering. Företagen i denna studie har haft erfarenheter av att vara 

verksamma på den internationella marknaden i många år.  En etableringsform för ett företag 

behöver inte vara optimalt för ett annat företag eftersom företag skiljer sig åt när det gäller 
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ledningsnivå, arbetsrutiner, kunskaper och erfarenheter. Dessa skillnader anser författarna till 

denna studie att de bidrar till valet av etableringsform.  

 

Alla företag i denna studie har en ständig representation på de afrikanska frontier marknaderna 

för deras projekt. En koppling som alla företagen har gemensamt för denna studie är att alla har 

kontor på de afrikanska frontier marknaderna som de är verksamma i. Den största anledningen 

till varför företagen vill ha ett kontor representerat är för att vara nära marknaden. Närheten till 

marknaden skapar bra förutsättningar för företagen att uppfatta vad som krävs från dem. 

Företagen får även möjlighet att skapa lokala relationer som är viktiga för att lyckas på de 

afrikanska frontier marknaderna. Ruzzier et al., (2006) påstår att ett bra kontaktnät bidrar till en 

positiv effekt vid internationell handel. Forskarna menar att ett väl och fungerande kontaktnät 

som ett företag skapar ger fördelar vid internationalisering. Detta nämndes även av samtliga 

respondenter, för att lyckas måste de själva ha ett väldigt bra kontaktnätverk och detta byggs upp 

bäst med en lokal närvaro på marknaden. En annan viktig faktor är även att i de lokala kontoren 

ska de anställda vara lokalt anställda. Detta då de lokalt anställda redan har ett kontaktnätverk 

uppbyggt som företaget kan dra fördela av.  

 

Både internationaliseringsprocessen och valet av etableringsform grundas på hur företaget ser ut 

och vad företaget har för kapacitet. Internationaliseringsprocessen kan se olika ut beroende på 

vad företaget har för förutsättningar, exempelvis om det är ett företag som aldrig varit 

verksamma internationellt tidigare kommer företagen att antingen att använda sig av en agent 

som i Flexenclosures fall för att få kunskap och erfarenheter tills företaget känner sig mogna att 

hantera den internationella marknaden självständigt. Företag som Oriflame har redan en lång 

bakgrund av att penetrera tillväxtmarknader och med tidigare aktivitet på andra 

tillväxtmarknaderna vet företagen vad för hinder och svårigheter de kommer att bemöta och hur 

företaget skall agera för att övervinna dessa hinder och svårigheter. Etableringsformen på de 

afrikanska frontier marknaderna kan återspegla vad företagen har för kunskaper och kapacitet. 

De tillfrågade företagen har svarat att etableringsformen på marknaden är ett resultat av 

företagens egenvärdiga bedömningar på att det var det bästa sättet att etablera sig på. Författarna 

till denna studie anser att detta beror på att företagen är olika i sig och arbetar på olika sätt, därav 

behöver företagen etablera sig på olika sätt. En annan aspekt kan vara ledningen hos de olika 

företagen har olika erfarenheter av olika etableringsformer. En chef kanske är bättre på att starta 

ett bolag från grunden medan en annan chef har sin spetskompetens inom förvärv och är duktig 

på att bibehålla de bra egenskaperna i det förvärvade företaget.  

 

Företagen i denna studie har alla varit aktiva på de afrikanska frontier marknaderna och har 

gemensamma kopplingar till varandra vad det gäller för svårigheter som företagen har stött på. 

En svårighet som alla företag har nämnt är den stora skillnaden i tidsperspektivet vad det gäller 

att göra affärer på de afrikanska frontier marknaderna. Alla företag har sagt att de själva har stött 

på denna svårighet om att anpassa sig till att det tar längre tid att göra affärer i Afrika än på 

någon annan marknad. Oriflame sticker ut med sitt svar och nämner att det tar längre tid att göra 

affärer på de afrikanska frontier marknaderna men dock att det inte är värre än någon annanstans 

som exempelvis Asien. Detta kan bero på Oriflames utstickande karaktär där företaget bygger 

sina framgångar på att vara verksamma i tillväxtländer vilket har gett företaget en väldigt 

specifik och bred kunskap om hur man skall agera på svårnavigerade marknader.   
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En annan viktig aspekt att ta i beräkning är att alla företag i denna studie har nämnt att de inte 

kan generalisera sin verksamhet i de afrikanska frontier marknaderna. Företagen måste alla ta 

hänsyn till det specifika landet som de är verksamma i och se hur man ska gå tillväga. Den 

afrikanska kontinenten är stor och har hela 54 länder. Skillnaderna mellan länderna är stora och 

detta är en viktig aspekt att ta i beräkning när man är verksam på de afrikanska frontier 

marknaderna. Länderna skiljer sig åt i lagar, regler, normer, kulturer, religioner, byråkrati och 

politik. Att företagen har lyckats etablera sin verksamhet i en av frontier marknaderna i Afrika 

leder inte till självklara slutsatser som att företaget kan hantera en annan frontier marknad med 

samma strategi och tillvägagångsätt som tidigare använts. Vid varje etablering och penetrering 

måste företagen beakta att länderna skiljer sig åt i de ovannämnda faktorerna och att varje land 

måste bedömas individuellt efter ländernas förutsättningar.  

 

Den politiska situationen har varit ett väldigt hett ämne där politiken i de flesta afrikanska 

länderna är under diskussion. Politiken i länderna har i vissa fall lett till inbördeskrig och 

våldsamma protester och är allmänt känt som en faktor som kan bidra till oroligheter inom 

landet. Alla företagen i denna studie har gemensamt svarat att den politiska aspekten är något 

som företagen tar avstånd från. Företagen i denna studie vill inte beblanda sina verksamheter 

med politik och håller sig borta från de politiska frågorna så gott det går. HI AB nämner att om 

någon fråga börjar bränna politisk så skickar företaget tillbaka uppdraget till uppdragsgivaren. 

Länderna inom de afrikanska frontier marknaderna förbättrar ständigt den politiska instabiliteten. 

Än är politiken i länderna inte full tillfredställande för att attrahera fler FDI:s. Enligt Ouédraogo 

Nosseyamba Benjamin (2012) bidrar den politiska stabiliteten med att locka flera FDI:s till 

länderna då en undersökning utförd av forskaren visade att 59 % svarade att politisk instabilitet 

leder till osäkerhet hos investerare.  

5.4 Erfarenhetsmässiga åsikter om marknaden för andra svenska företag 

Möjligheterna för svenska företag att etablera sin verksamhet är stora enligt alla respondenterna i 

denna studie. Grunden som utgör för dessa möjligheter är att frontier marknaderna inte är fullt 

utvecklade och har stora områden som fortfarande är underutvecklade. En annan faktor som 

utgör möjligheter för svenska företag är enligt Renaisassance Asset Managers, den stigande 

medelklassen i Afrika som i dag har befolkning som är mer än 1 miljard människor med en 

förväntad reell inkomstökning på 5,7 % i genomsnitt fram till år 2015. Ouédraogo Nosseyamba 

Benjamin (2012) påpekar att politiska och makroekonomiska reformer påverkar mängden av 

FDI. Boccanfuso et al. (2013) studerade olika framgångsfaktorer som påverkar ett lands 

ekonomiska tillväxt. Forskarna säger för att ett land ska kunna uppnå en ekonomisk framgång 

krävs det mänskliga resurser, bättre infranstruktur, bättre utbildning och signifikant reformer i de 

flesta institutioner. Samtliga företag nämnde att det finns större potential i de afrikanska frontier 

marknader för svenska företag. Marknaderna befinner sig i ett tidigt stadie av ekonomisk 

utveckling och efterfrågar olika produkter och tjänster som marknaderna är i behov av.  

Författarna till denna studie kan konstatera att företag som arbetar i bransher såsom infrastruktur, 

energi, och telekom är företag som har störst möjlighet att lyckas på den afrikanska frontier 

marknaden. De afrikanska frontier marknaderna, liksom andra frontier marknader, saknar en 

välfungerad infrastruktur, telekom och elnät. Dessa underutvecklade områden leder till att ett 

behov av förbättring efterfrågas både från befolkningen och från myndigheter. Svenska företag 

som är verksamma inom dessa branscher har möjlighet att etablera sin verksamhet på dessa 

underutvecklade marknader. Svenska företag inom infrastruktur håller världsklass, fler svenska 
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företag inom den infrastrukturella branschen har möjlighet att etablera sig på de afrikanska 

frontier marknaderna då behovet är så stort att förbättra infrastrukturen, enligt Sundin på HI AB. 

Det stora behovet riskerar inte att påverka konkurrensen mellan svenska företag då marknaden 

och behovet är så pass stort.  

 

Sundin påpekade att biståndsorganisationerna börjar flytta stora delar av deras verksamhet från 

Asien till Afrika och detta kan vara en öppning för svenska bygg- och konsultföretag att ta sig in 

på de afrikanska frontier marknaderna med hjälp av en arbetsgivare som sätter riktlinjer för hur 

saker och ting ska skötas. Energibranschen är en annan bransch som är väldigt underutvecklad 

och dyr i drift på de afrikanska frontier marknaderna. Även här har svenska företag stora 

möjligheter att etablera sig med hjälp av kostnadseffektiva och miljövänliga alternativ som 

exempelvis sol, vind och vattenkraft, enligt Johansson på Flexenclosure. Att bidra med en 

innovativ lösning för att förbättra de underutvecklade områden på de afrikanska frontier 

marknaderna är en viktig aspekt för företagens framgång på marknaderna. Författarna till denna 

studie kan därför konstatera att innovation är en grundsten för företagen att lyckas. Två av 

företagen i denna studie har innovativa produkter eller tjänster. Flexenclosures kraftlösning 

bidrar till kostnadsbesparingar samt miljövänligare elanvändning och Oriflames säljmodell 

bidrar till en ekonomisk möjlighet för individen. Denna säljmodell underlättar även för Oriflame 

att sälja sina produkter via sina konsulanter, vilken gynnar både Oriflame och konsulanterna. 

 

Det finns stora möjligheter på de afrikanska frontier marknaderna, framförallt inom områden 

såsom infrastruktur, elnät och telekom. Men det finns också stora svårigheter för företag att 

övervinna på dessa marknader. En gemensam svårighet som samtliga företag nämner är 

tidsperspektivet. Att göra affärer på de afrikanska frontier marknaderna är tidskrävande och 

kräver att företag har tålamod. Allt tar längre tid som exempelvis, kontraktsskrivningar, 

beslutsprocesser, transport av varor, långsamma betalningsströmmar. Arbetsrutinerna på dessa 

marknader är väldigt långsamma och det måste företagen ta i beräkning i sin planering. Att 

komma igång med att fakturera kunder kan dröja och detta måste företaget som planerar en 

etablering ta hänsyn till genom att budgetera för en längre period utan några inbetalningar. 

Denna aspekt kan bero på hur företagets finansiella styrka ser ut eftersom det skiljer sig oerhört 

myckt i kapital från storra företag och små företag. Tidigare studier utförda av Zeng et al.,(2009) 

kom fram till att företags finansiella resurser är också en faktor som kan påverka företagens 

möjligheter att lyckas på den internationella marknaden. Forskarna menar att ett kapitalrikt 

företag, exempelvis, multinationella företag har bättre förutsättning att lyckas med deras 

internationaliseringsprocess. Företag med stort kapital har en ekonomisk styrka som kan vara en 

fördel vid en internationalisering och ge fördelar gentemot små företag. 

Att ta sig runt på de flesta afrikanska frontier länder kan vara tidskrävande och påfrestande då 

infrastrukturen är underutvecklad. Säkerhetsaspekten är sammankopplad med att ta sig runt om 

på de afrikanska frontier länderna då det fortfarande råder stor osäkerhet att röra sig fritt i vissa 

områden inom länderna. Detta orsakar svårigheter och försvårar för företag som är verksamma 

på de afrikanska frontier marknaderna och kan i vissa fall avskräcka nya investerare. Carnahan et 

al. (2006) menar att avsaknaden av fred och säkerhet inte skapar incitament för utländska 

investerare att utföra en FDI. Därmed är politisk stabilitet, bra infrastruktur och fred några 

grundläggande faktorer för att locka utländska investerare till de afrikanska frontier marknaderna 

som kommer att bidra till en ekonomisk tillväxt. Planering av import och transport av varor är en 

annan svårighet att hantera för företag som ska etablera sig på de afrikanska frontier 
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marknaderna. Import av varor kan ta lång tid på grund av underutvecklad logistik. Ett exempel är 

att hamnar som tar emot containers inte har kapaciteten för att hantera mängden containers som 

kommer in som leder till långa väntetider i tullen. Att transportera varor är en annan svårighet 

vid transporter mellan landsgränser. Afrika är fortfarande ett stamuppbyggt samhälle och alla 

stammar kommer inte överens. Detta kan försvåra transport av varor mellan olika landsgränser. 

Malamud et al. (2013)  påvisar i sin studie att etniska olikheter är en faktor som skapar konflikter 

vid landsgränser och försvårar handelsutbytet, och även kanske försvårar för en tredje part vid en 

direkt investering. 

 

Långsamma betalningsströmmar är en ytterligare svårighet som företag måste övervinna. Detta 

är en faktor som kan vara förödande för ett företags verksamhet om företaget inte har tagit 

hänsyn till denna faktor. Om ett företag inte lyckas få in kapital kan företaget riskera att gå i 

konkurrs då kostnaderna för företaget fortfarande består i form av arbetskraft, lokalhyror, el, etc. 

Företag som planerar en etablering på de afrikanska frontier marknaderna måste ta i beräkning 

att marknaden är långsam och att det kan dröja innan inbetalningar sker regelbundet. Av denna 

anledning är det viktigt att företaget har en stabil ekonomisk buffert som de kan falla tillbaka på 

vid perioder där inbetalningar uteblir. De långsamma betalningsströmmarna kan även kopplas till 

det underutvecklade bankväsendet. Bankväsendet i de afrikanska frontier marknaderna är 

underutvecklat. Detta leder till att bankerna inte klarar av stora transaktioner som kan drabba 

företag som har stora samt flera in- och utbetalningar.   

 

Samtliga företag i denna studie har en aktiv närvaro på de afrikanska frontier marknaderna 

genom att vara på marknaden med lokala kontor. Närheten till marknaden samt ett lokalt kontor 

underlättar för företag att skaffa sig bra partners. Att hitta bra samarbetspartners på de afrikanska 

frontier marknaderna är en svårighet. Att arbeta med felaktiga partners kan vara kostsamt och 

tidsförödande om sammarbetet inte fungerar. Enligt Johansson på Flexenclosure kan ett 

samarbete mellan utländska och lokala företag, så kallat joint-venture, innebära risker om 

parterna inte kommer överens. Yan A. & Zeng M. (1999) kritiserar joint-venture för att vara en 

instabil och begränsad strategi då relationerna mellan parterna är otydlig.  Slangen och Tulder 

(2009) hävdar att joint-venture ger begränsad flexibilitet inom ett bolag. Att ha bra 

samarbetspartners hjälper företagen att utöka sitt kontaktnätverk på de afrikanska frontier 

marknaderna. Enligt Hadley& Wilson (2003) kan företag utbyta värdefull kunskap vid ett 

internationellt samarbete vilket kan skapas genom att ha ett bra kontaktnät. Ett lyckat samarbete 

leder till att de lokala företagen sprider de positiva aspekterna åt företagets vägnar till andra 

lokala företag som leder till fler sammarbetspartners. Ju större kontaktnät företagen har desto 

större chans är det för företaget att vara framgångsrikt. Ett stort kontaktnätverk kommer bidra till 

ett större och bredare informationsflöde som företaget kommer att få ta del av, detta kan leda till 

nya projekt och nya kunder.  

 

Förståelse för hur marknaderna fungerar är en av de viktigaste byggstenarna för att lyckas göra 

affärer på marknaden. För att kunna erhålla denna förståelse krävs det att företaget är aktiva med 

lokala kontor och att ledningen själva är aktiva med representation på marknaden. Genom att 

ledningen är på plats kommer de att kunna erhålla kunskap och en uppfattning om hur 

marknaden fungerar. Efter att ledningen har erhållit denna kunskap kommer företaget att kunna 

modifieras efter hur marknaden fungerar vilket kommer att leda till en mera optimerad 

verksamhet.  
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5.5 Framtidsutsikter för den afrikanska marknaden 

Framtidsutsikterna för de afrikanska frontier marknaderna är väldigt goda och marknaderna är på 

väg mot rätt håll. Samtliga företag som har deltagit i denna studie svarade att möjligheterna för 

svenska företag på de afrikanska frontier marknaderna är stora, och att det ser positiv ut för ett 

land som Sverige med en ekonomi som är starkt beroende av internationell handeln. På den 

afrikanska kontinenten finns det mångfald av naturtillgångar och det är därför det finns stora 

möjligheter till höga avkastningar då företag kan diversifiera sina investeringar i olika portföljer. 

Enligt IMF (2012) är det regressionen i många OECD ländernas tillväxt och den kraftiga 

besparingen som har drabbat världens starkaste ekonomi USA, har öppnat upp ett stort intresse 

till investering på de afrikanska frontier marknaderna. Även stora tillväxtländer som Kina och 

Indien har gått från låga arbetskostnadsländer till höga arbetskostnadsländer och detta är även en 

anledning till varför de afrikanska frontier marknaderna kan vara attraktiva för svenska företag. 

Afrika har i dagsläget en ökande tillväxt som enligt IMF (2012) kommer att fortsätta de närmaste 

fem åren och Afrika har en ökande medelklass med en väldigt stark köpkraft som fortsätter att 

växa vilket leder till flera konsumenter för företagen. Detta är en viktig faktor att ta i beräkning 

för företag som vill erhålla en tillväxt och kunna konkurrera med sina konkurrenter på 

marknaden. För att kunna erhålla en konkurrenskraft måste företaget fortsätta att växa, och 

möjligheterna att växa på de afrikanska frontier markanderna är stora i dagsläget. Det är viktigt 

att internationella företag söker sig till marknaderna då detta kommer att bidra positivt för de 

individuella ländernas ekonomier. Företagen som är verksamma kommer kunna bidra till 

utveckling inom länderna då flera branscher är underutvecklade inom länderna. Internationella 

företag som ligger före i utvecklingen kommer att kunna bidra med sina kunskaper och 

erfarenheter som exempelvis branscher inom infrastruktur, telekom, elnät, IT, banksektorn, 

sjukvård, logistik och transport. Branscher som dessa kommer att bidra till den 

samhällsekonomiska utvecklingen på de afrikanska frontier marknaderna samtidigt som det finns 

en stor efterfrågan.  

 

Många länder i Afrika har gjort värdefulla reformer med syftet att attrahera flera FDI till 

kontinenten och det finns stora projekt på gång att förbättra ländernas infrastruktur. Detta 

kommer möjliggöra för många svenska företag att etablera sina verksamheter på de afrikanska 

frontier marknaderna. Då detta kommer att bidra till att uppnå en ekonomisk tillväxt och för att 

kunna konkurrera på den globala marknaden. Det finns oerhört stora behov av förbättring på de 

afrikanska frontier marknaderna. Detta behov skapar stora möjligheter för svenska företag att 

komma in på marknaden och konkurrerar med företag från andra länder som exempelvis Kina, 

Indien, Tyskland, Frankrike och England.  Sveriges varumärken är väldigt stark och är välkänt 

på den internationella marknaden och detta kan vara en fördel för svenska företag. Frontier 

marknaden är oftast utsatt för osäkerheter i både den politiska och den makroekonomiska miljön. 

De afrikanska frontier marknaderna har sett mycket förändringar i både på den politiska och 

mikroekonomiska stabiliteten. Många länder på den afrikanska kontinenten har under det senaste 

decenniet haft ett utvecklat demokratiskt samhälle, vilket kan vara en plattform för att attrahera 

fler FDI:s till kontinenten.  Det finns fortfarande många olika faktorer som orsakar svårigheter 

för utländska företag att driva sin verksamhet i de afrikanska frontier marknaderna. Historiskt 

sett har det gjorts stora framsteg och marknaderna fortsätter att utvecklas. En av de viktigaste 

faktorerna som kan påverka utländska företag på de afrikanska frontier marknaderna, framförallt 

svenska företag är den byråkratiska aspekten. Att göra affärer på den afrikanska kontinenten är 

inte detsamma som att göra affärer hemma i Sverige och företag måste ta denna aspekt i 
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beräkning när de vill etablera sin verksamhet på de afrikanska frontier marknaderna. En annan 

viktig faktor är bristen på de generella infrastrukturerna som en marknad behöver för att 

underlätta dagliga transaktioner. Generella infrastrukturer omfattar det underutvecklade 

bankväsendet, dåliga och små distributionskanaler och ett underutvecklat 

kommunikationssystem. Dupasquier et al. (2005) och Asiedu (2003)  kom fram till att det finns 

en negativ korrelation mellan ett lands infrastruktur och FDI engagemang och de flesta 

afrikanska frontier marknaderna saknar en väl fungerade infrastruktur. Den infrastruktur som 

existerar är underutvecklad och klarar inte den kapacitet som finns inom länderna.   

 

Den afrikanska kontinenten har under många år varit förknippad med krig, fattigdom och misär. 

Dessa faktorer kan fortfarande vara en anledning till varför inte fler företag söker sig till de 

afrikanska frontier marknaderna. Svenska företag kan ha förutfattade meningar om de afrikanska 

frontier marknaderna då det har varit så pass mycket fokus på de negativa aspekterna samtidigt 

som de positiva aspekterna inte belyses lika ofta. Alla företag kanske inte ser möjligheterna som 

finns på marknaderna i dagsläget och det finns faktorer som frontier länderna i Afrika kan 

förbättra för att attrahera flera utländska företag till marknaden. 

 

Att förbättra infrastruktur, säkerhet, regelverk, tullavgifter, arbetstillstånd, resetillstånd kan skapa 

incitament till FDI. Dessa faktorer skulle underlätta för svenska företag att göra affärer på de 

afrikanska frontier marknaderna då dessa faktorer utgör de flesta svårigheterna. Elizabeth Asiedu 

(2003) presenterar en studie gjord på 22 länder söder om Sahara under tidsperioden 1984-2000. 

Studien är en regressions analys som förklarar olika incitament till FDI i Afrika. Asiedu (2003) 

drog slutsatsen att utländska investerare inte enbart attraherades av naturresurser utan att det 

även var andra faktorer som bidrog till valet av en FDI i Afrika. Dessa faktorer var 

makroekonomisk stabilitet, politisk stabilitet, stabilt regelverk samt effektiva institutioner. Dessa 

faktorer hade en positiv effekt på valet av att utföra en FDI i Afrika. Forskaren kom även fram 

till att andra internationella organisationer kan skapa incitament för företag att utföra en FDI i 

Afrika, exempelvis Världsbanken och Internationella Valutafonden. I dagsläget är handeln 

mellan Sverige och Afrika betydligt liten med tanke på de förutsättningar som finns på den 

afrikanska kontinenten och Sveriges beroendeställning av internationell handeln. Ett utökat 

samarbete mellan Sverige och afrikanska frontier marknaderna kan bidra till fler handelsområden 

vilket skulle underlätta för svenska företag. Enligt finansministern Anders Borg är det 

fördelaktigt för svenska företag att flytta sin tillverkning till Afrika då han anser att den 

afrikanska kontinenten växer snabbare än Kina. Sverige kan samarbeta genom att anordna 

mässor, event och ta emot delegationer för att belysa möjligheterna som finns i länderna inom 

Afrika. I dagsläget finns organisationer som exempelvis Business Sweden för att hjälpa svenska 

företag på den afrikanska kontinenten, men det behövs flera hjälporganisationer som kan hjälpa 

svenska företag med exempelvis finansiella medel i uppstartsfasen då denna period är svårast 

rent ekonomiskt. 
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KAPITEL 6 

SLUTSATS 

 

Detta kapitel omfattar studiens slutsater som besvarar studiens problemformulering och syfte. 

Slutsaterna baseras på det föregående kapitlet som analyserat det empiriska materiallet. 

 

6.1 Varför har svenska företag valt att etablera sig på de afrikanska frontier marknaderna 

Denna studie visar att den ekonomiska tillväxten är den främsta anledningen till varför företagen 

i denna studie har valt att etablera sig på de afrikanska frontier marknaderna. Alla tre företag har 

nämnt att den ekonomiska tillväxten är en huvudfaktor till valet av etablering. Etablering på de 

afrikanska frontier marknaderna möjliggör för företagen att förbättra sin omsättning, 

vinstmarginal och marknadsandelar och på så sätt erhålla en ekonomisk tillväxt som bidrar till 

konkurrensfördelar gentemot sina konkurrenter. Oriflame angav att valet av etablering föll 

naturligt eftersom företaget alltid arbetat i tillväxtländer då deras säljmodell passar väldigt bra att 

använda på tillväxtmarknader med en befolkning som är i behov av en extrainkomst. Utöver den 

ekonomiska tillväxten har Flexenclosure haft en företagsvision om att växa och det är på de 

afrikanska frontier marknaderna som företaget kan uppnå denna vision. Valet av etablering för 

HI AB bygger på att arbetet som företaget tilldelas kommer från biståndsorganisationer som är 

verksamma i Afrika.  

 

Valet av etablering påverkades av ytterligare en faktor vilket är att behovet till förbättring inom 

länderna är stort. Behovet i länderna är inte enbart privata, som efterfrågas av individer, utan det 

finns behov som inte är uppfyllda hos statliga myndigheter. De afrikanska frontier marknaderna 

är underutvecklade inom flera olika områden som exempelvis infrastruktur, banksektor och 

elnät. Inom dessa underutvecklade områden i frontier marknaderna har företagen möjlighet att 

expandera och därmed öka sin tillväxt. Dessa underutvecklade områden skapar en efterfråga då 

behovet av förbättring av dessa områden är stora. Oriflames unika säljmodell har bidragit till att 

förbättra privatekonomin hos enskilda individer. Flexenclosure har bidragit med förbättringar 

genom innovativa lösningar på energi. HI AB har hjälpt till att uppfylla behov hos statliga 

myndigheter genom att bygga och förbättra vägar, järnvägar och vattenanläggningar.  

 

Studiens resultat är inte branschspecifikt. Trots att de tre företagen ifråga är från olika branscher 

söker sig företagen till de afrikanska frontier marknaderna av samma eller likvärdiga 

anledningar. Företagen stöter även på likvärdiga svårigheter och möjligheter trots att de inte 

ingår i samma bransch. 

6.2 Hur har internationaliseringsprocessen sett ut för svenska företag på de afrikanska 

frontier marknaderna 

Samtliga företag har gått till väga på olika sätt och använt sig av olika strategier för att 

internationalisera sig på de afrikanska frontier marknaderna. I denna studie går det inte att se 

något samband mellan valet av internationaliseringsstrategi och företagen istället verkar valet av 

internationaliseringsstrategi växa fram med tiden och möjligheterna som ges vid tidpunkten. 
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Detta kan bero på att företagen arbetar på olika sätt, har olika arbetsrutiner och har olika 

förutsättningar. 

 

Etableringsformen för företagen grundar sig utifrån företagens erfarenheter och specifika 

kunskaper då företagen väljer att etablera sig på det sätt som passar dem bäst. En etableringsform 

för ett företag behöver inte vara det bästa sättet att etablera sig på för ett annat företag då 

företagen skiljer sig åt när det gäller ledningsnivå, arbetsrutiner, kunskaper och erfarenheter. Alla 

dessa faktorer påverkar valet av etableringsform. Både internationaliseringsprocessen och valet 

av etableringsform grundas på hur företagen ser ut och vad företagen har för kapacitet. 

Internationaliseringsprocessen kan se olika ut beroende på vad företaget har för förutsättningar.  

 

Oriflame har alltid startat upp sin egen verksamhet genom en Greenfield-investering på 

närliggande marknader. Genom denna process har företaget lyckats implementera sin 

organisationsstruktur och säljmodell. Oriflame har erhållit större erfarenhet och kompetens på 

varje ny marknad genom att använda Greenfield-investering. Flexenclosures 

internationaliseringsprocess har gått via agent och förvärv. Dessa strategier har hjälpt företaget 

att komma in på de afrikanska frontier marknaderna och se vilka behov som efterfrågas på 

marknaden. HI AB har internationaliserat sig genom Born Global där företaget följer riktlinjer 

som sätts av olika biståndsorganisationer.  

6.3 Möjligheter 

Möjligheterna för företagen är stora enligt alla respondenter. Grunden som utgör för dessa 

möjligheter är att de afrikanska frontier marknaderna inte är fullt utvecklade och har stora 

områden som fortfarande är underutvecklade och behöver förbättring. Studien visar att företag 

som arbetar med infrastruktur, energi och telekom är företag som har störst möjlighet att lyckas 

på de afrikanska frontier marknaderna. Detta för att marknaderna är i stort behov av förbättringar 

inom dessa områden. HI AB och Flexenclosure har stora möjligheter då marknaderna är 

underutvecklade inom infrastruktur och energi vilket gör att företagens tjänster och produkter 

efterfrågas. Eftersom marknaderna är underutvecklade krävs det att företagen kommer med 

innovativa lösningar som bidrar till utvecklingen på marknaderna. Innovation kan vara nyckeln 

till företagens framgång på de afrikanska frontier marknaderna. Oriflames möjligheter på 

marknaderna bygger på den ökande medelklassen och deras innovativa säljmodell. 

6.4 Svårigheter 

Samtliga företag har varit aktiva på de afrikanska frontier marknaderna och har nämnt samma 

svårigheter som de har stött på under deras verksamma tid på denna marknad. En svårighet som 

alla företag har nämnt är de stora skillnaderna i tidsperspektivet vad det gäller att göra affärer på 

de afrikanska frontier marknaderna. Att göra affärer på denna marknad är tidskrävande och 

kräver att företag har tålamod. Allt tar längre tid på de afrikanska frontier marknaderna som 

exempelvis, kontraktsskrivningar, beslutsprocesser, transport av varor, nätverkande och 

långsamma betalningsströmmar. 

 

De svårigheter som företagen har stött på i sin internationalisering på de afrikanska marknaderna 

är gemensamma för samtliga företag. Svårigheterna innefattar att ta sig runt i landet, säkerheten, 

hantera import, tullavgifter, transport av varor, skaffa sig bra partners, hantera långsamma 
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betalningsströmmar samt att skaffa sig en riktig förståelse för hur de afrikanska frontier 

marknaderna fungerar.   

6.5 Framtida förutsättningar  

En förutsättning i framtiden på de afrikanska frontier marknaderna är en uppbyggnad av en stabil 

demokrati. De flesta länderna är på rätt väg mot en sådan utveckling. Länderna på kontinenten 

fortsätter arbetet med flera reformer i både den politiska och makroekonomiska miljön. Detta 

kommer leda till att flera projekt kommer att förbättra ländernas infrastruktur. På frontier 

marknaderna kommer dessa reformer att skapa en plattform för flera FDI. Kombinationen av 

dessa bidrar till en ökad ekonomisk tillväxt i framtiden.  

Afrikas unga befolkning och mångfald i naturtillgångar är viktiga byggstenar för kontinentens 

framtida tillväxt som IMF och Världsbanken konstaterat i sina årsrapporter. Afrikas ekonomiska 

framgångar har attraherat många multinationella företag från kapitalrika länder runt om i 

världen. För Sveriges del uppmannade finansminister Anders Borg för svenska multinationella 

företag att flytta sin tillverkning till Afrika då möjligheter för företag att växa finns på denna 

kontinent. Många företag är på väg till de afrikanska frontier marknaderna som kommer leda till 

stor konkurrens på marknaderna för både inhemska och internationella företag. Den ökade 

konkurrensen kommer att bidra både fördelar och nackdelar på marknaderna. En av fördelarna är 

att flera företag kommer att bidra till fler arbetstillfällen för värdnationen och för kontinenten om 

allt annat lika. Nackdelen blir att mindre dynamiska sektorer i värdnationen kommer att bli 

mindre innovativa och detta leder till att kapital och arbetskraft flyttar från mindre till mer 

effektiva områden.    

En annan förutsättning i framtiden är att, enligt respondenterna i denna studie, den afrikanska 

kontinenten har sett en ökad BNP-tillväxt, bättre telekommunikation, infrastruktur, förbättrad 

säkerhet, politisk stabilitet och förbättrade flygtransporter. När dessa områden har utvecklats och 

förbättrats kommer nya behov att uppstå då medelklassens köpkraft stiger på grund av ökad reall 

inkomst. Denna utveckling kommer att öppna upp marknaderna för andra företag inom andra 

branscher exempelvis vitvaror, elektronik, bilar, med mera. Detta kommer att leda till att 

efterfrågan ökar och kontinenten blir mer attraktiv för olika aktörer. 

6.6 Förslag till vidare forskning 

Ett förslag som kan vara intresssant för vidare studie är att utöka den här studien till fler svenska 

företag med huvudsäte i Sverige och som är etablerade på de afrikanska frontier marknaderna 

och därmed kunna säkerställa ifall det råder ytterligare möjligheter och svårigheter för svenska 

företag på denna marknad. 

Denna studie har inte tagit hänsyn till företagens storlek och transaktionskostnader. Dessa kan 

vara intressanta forskningsområden att titta närmare på och se ifall det råder skillnader mellan 

stora och små företag på de afrikanska frontier marknaderna. Har små företag fler svårigheter att 

hantera gentemot stora multinationella företag? Eller har stora företag svårt att vara flexibla och 

anpassa sig till marknaden? 

Ett annat intressant forskningsområde är att jämföra frontier marknader och tillväxtmarknader på 

den afrikanska kontinenten för att undersöka om svenska företag stöter på likartade svårigheter 

och möjligheter på dessa marknader. Är tillvägagångsättet för att internationalisera sig likandant 
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på frontier marknader som på tillväxtmarknader? En annan vinkel skulle kunna vara att jämföra 

de afrikanska frontier marknaderna mot andra frontier marknader i Asien och Sydamerika. 

6.7 Metodkritik 

En kritik som kan riktas mot denna studie är urvalets storlek. De företagen författarna har varit i 

kontakt med har varit väldigt svåråtkomliga och de flesta hade ingen tid att avsätta för en 

intervju. Detta var en bidragande faktor till urvalets storlek och författarna hade önskat ett urval 

på fem olika företag då detta hade bidragit till ett mer representativt urval. En annan faktor som 

kan kritiseras är att ett av företagen som ingår i urvalet skiljer sig i sin verksamhet på de 

afrikanska frontier marknaderna gentemot de andra företagen i urvalet. Företagets verksamhet 

bygger på biståndsuppdrag som delas ut av biståndsorganisationer genom offentliga 

upphandlingar. Sådan verksamhet skiljer sig från den kommersiella verksamheten då 

biståndsdelen redan är utplanerad med strategier, regler och hur man skall gå tillväga på olika 

sätt. Författarna är medvetna om skillnaderna mellan företagen men anser inte att det är något 

problem då detta företag har varit verksamma på de afrikanska frontier marknaderna i mer än 30 

år och ligger i uppstartsfasen för en mera kommersiell verksamhet i Afrika.  

Kritik kan även riktas mot den ansats författarna har valt att använda. Den kvalitativa ansatsen 

har inte ett specifikt rätt svar och under intervjuerna kan det vara lätt för respondenterna att 

hamna utanför ämnesområdet. Detta har författarna även tagit hänsyn till och varit 

uppmärksamma på att inte hamna utanför ämnesområdet allt för mycket. Författarna i denna 

studie är medvetna om att valet av en forskningsmetod inte utesluter den andra 

forskningsmetoden. Denna studie skulle kunna kompletteras med en kvantitativ forskningsmetod 

där enkäter skickas till företagen som är etablerade på de afrikanska frontier marknaderna men 

som inte kan ställa upp på en personlig intervju. Författarna hade inte möjligheten att få flera 

företag i studiens urval för att de flesta företagen inte hade tid att delta i studien. 

Val av länder i denna studie är medvetet gjort av författarna då författarna vet vilka länder som 

ingår i de afrikanska frontier marknaderna. Begreppet frontier marknader är ett relativ nytt 

begrepp och det betyder marknader som befinner sig i ett tidigt stadie av tillväxt jämfört med 

tillväxtmarknader. Dock kan kritik riktas mot urvalet av länder då länderna skiljer sig betydligt 

åt. Detta är en aspekt som författarna är medvetna om.  

Avslutande diskussion  

Ämnet afrikanska frontier marknader är väldigt aktuellt och intressant ämne. Forskningsområdet 

är stort och det finns många områden som det ännu inte har forskats i. Denna studie har ett 

svenskt företagsperspektiv och kan bidra med information till svenska företag som planerar att 

etablera sin verksamhet på de afrikanska frontier marknaderna. Studien redogör för möjligheter 

och svårigheter som svenska företag kan bemöta på denna marknad.   

Under denna studie har författarna fördjupat sina kunskaper om den afrikanska kontinentens 

förutsättningar och belyst möjligheter och svårigheter för svenska företag.  Den information som 

författarna erhållit om länder på den afrikanska kontinenten, framför allt frontier marknaderna, 

och om varför svenska företag väljer att internationalisera sig anser författarna vara väldigt 

intressant och har varit underhållande att arbeta med.   
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De afrikanska frontier marknaderna är svårnavigerade och långsamma men det finns stora 

möjligheter för svenska företag som vill erhålla en ekonomisk tillväxt. Afrika har varit en 

kontinent som är alltid förknippas med svårigheter då många länder på kontinenten har varit 

svårt drabbat av krig, fattigdom, sjukdom, politisk- och ekonomisk instabilitet. Kontinenten har 

under en kort tidsperiod börjat återhämta sig från dessa svårigheter och denna återhämtning har 

skett i snabb fart och kommer att fortsätta att växa under en fem års period enligt IMF och 

Världsbanken.  

Författarna hoppas att denna studie kommer att bidra med kunskap och ge en inblick i vad som 

väntar svenska företag vid en eventuell internationalisering på de afrikanska frontier 

marknaderna.  
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Bilagor 

Intervjumall 

Författarna presenterar sig själva och syftet med studiens undersökning, samt att författarna 

redogör för representanten för företaget vilka frågeställningar som studien behandlar. Denna 

information har representanten redan tillhandahållit via mail, dock känner författarna att det är 

bra att upprepa sig så att missförstånd i kommunikationen inte förekommer. Författarna har 

framställt specifika intervjufrågor för att kunna besvara på studiens syfte och frågeställning, dock 

vill författarna även lämna utrymme vid intervjuerna för andra viktiga aspekter och tankar som 

representanterna kan inneha där skall författarna försöka att även ha en öppen diskussion. Alla 

intervjuer har bandats in med en ljudupptagare för att i efterhand kunna bearbeta materialet på 

bästa möjliga sätt.  

Frågor; 

Tema 1 Bakgrund om företaget och person 

1. Berätta lite kort om ert företags bakgrund. 

2. Vad har ni för bakgrund och vad har ni för position inom företaget? 

3. Hur länge har ni arbetat i företaget? 

Tema 2 Er verksamhet på den afrikanska marknaden 

1. Hur är ert företag verksamma på den Afrikanska marknaden, Vad gör ni specifikt på den 

Afrikanska marknaden? Vilka länder? 

2. Hur länge har ni befunnit er på den Afrikanska marknaden? 

3. Varför har ni valt att etablera er just på den Afrikanska marknaden, 

4.  Har de kulturella skillnaderna försvårat ert arbete?  

5. Hur har ni anpassat er till affärsrutinerna? Vad är de största skillnaderna mellan Sverige 

och Afrika affärsmässigt? 

6. Vilka Möjligheter på den Afrikanska marknaden var det som fick er att etablera er på den 

Afrikanska marknaden? 

7. Vilka Svårigheter har ni stött på under er resa? Kompetent arbetskraft? Politiska? 

Korruption?  

8. Hur har ni gått tillväga när ni har etablerat er i Afrika och vilka strategier har ni använt er 

av för att etablera er i Afrika? Ändrar ni tillvägagångsättet beroende på landet?  

Tema 3 Generella åsikter om marknaden för andra Svenska företag 

1. Vilka Möjligheter anser ni finns det på den Afrikanska marknaden generellt för svenska 

företag? 

2. Vilka Svårigheter finns det generellt på den Afrikanska marknaden för Svenska företag? 

Vilken är den största utmaningen för svenska företag som etablerar sig på AFM? 

3. Vilka faktorer och vägval måste man som företag beakta för att lyckas på den Afrikanska 

marknaden? 

4. Passar den afrikanska tillväxtmarknaden alla branscher eller bara vissa specifika 

branscher? 
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5. Hur skiljer sig den Afrikanska marknaden från den asiatiska och latinamerikanska 

marknaden. 

Tema 4 Framtidsutsikt för den Afrikanska marknaden 

1. Hur tror ni att den Afrikanska marknaden kommer att se ut om 5 år? 

2. Hur ser ni på den politiska stabiliteten på kontinenten, och tror ni att det kommer att 

förändras? Iså fall åt vilket håll? 

3. Vilka förbättringar inom kontinenten skulle locka flera utländska investerare? 

Har ni något att tilläga som kan vara bra att ha i åtanke för denna studie? 
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