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Förord 
 

Denna magisteruppsats har skrivits på uppdrag av Tetra Pak, vilket även är fallföretaget i 

denna studie. Det ska samtidigt klargöras att uppsatsen är en del av vår utbildning vilket 

har inneburit att vi har haft två uppdragsgivare att ta hänsyn till. Det har medfört att vi har 

riktat oss till två läsargrupper med skilda kunskaper inom området. Magisteruppsatsen 

har skrivits med avsikten att skapa likvärdig förståelse för båda läsargrupperna vilket har 

föranlett att det ibland har skett en mer genomgripande beskrivning än vad som varit 

nödvändigt om endast en uppdragsgivare hade behövt tas i beaktande. 



 

 



 

Innehållsförteckning 

1 INLEDNING ..................................................................................................................................................... 1 

1.1 BAKGRUND .................................................................................................................................................. 1 
1.2 PROBLEMDISKUSSION.................................................................................................................................. 3 
1.3 SYFTE ........................................................................................................................................................... 7 
1.4 TETRA PAK OCH DESS PRODUKTER............................................................................................................. 6 
1.5 AVGRÄNSNINGAR ........................................................................................................................................ 7 
1.6 DISPOSITION................................................................................................................................................. 8 

2 METOD............................................................................................................................................................ 11 

2.1 INLEDNING ................................................................................................................................................. 11 
2.2 VETENSKAPLIGT FÖRHÅLLNINGSSÄTT ..................................................................................................... 11 

2.2.1 Positivism och hermeneutik 13 
2.2.2 Förförståelse 17 
2.2.3 Induktion och deduktion 18 
2.2.4 Kvalitativa och kvantitativa undersökningsmetoder 21 
2.2.5 Uppsatsens ansats - fallstudiebaserad forskning 22 

2.3 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT............................................................................................................................... 26 
2.3.1 Intervjuutformning 27 
2.3.2 Genomförande 29 
2.3.3 Intervjukritik 30 

2.4 METODKRITIK............................................................................................................................................ 31 
2.4.1 Validitet och reliabilitet 32 
2.4.2 Objektivitet 33 
2.4.3 Generaliserbarhet 34 

3 TEORETISK REFERENSRAM.................................................................................................................. 35 

3.1 INLEDNING ................................................................................................................................................. 35 
3.2 VÄRDEKEDJAN........................................................................................................................................... 39 

3.2.1 Kritik samt egna tankar kring teoribildningen 41 
3.3 GLOBAL SOURCING.................................................................................................................................... 43 

3.3.1 Internationalisering av anskaffningsprocessen 44 
3.3.2 Progression från internationell till global sourcing 49 
3.3.3 Kritik samt egna tankar kring teoribildningen 54 

3.4 SEX STRATEGISKA ROLLER ....................................................................................................................... 56 
3.4.1 Förväntningarna på globala fabriker 57 
3.4.2 De sex strategiska faktorerna 58 
3.4.3 Betydelsen av strategiska fabriker 59 
3.4.4 Utveckling av de strategiska fabrikerna 61 
3.4.5 Kritik samt egna tankar kring teoribildningen 65 

3.5 ROLLER FÖR NATIONELLA UNDERENHETER ............................................................................................. 66 
3.5.1 Kritik samt egna tankar kring teoribildningen 71 

3.6 PEST-ANALYS ........................................................................................................................................... 72 



 

 

3.6.1 Politiska och legala faktorer 74 
3.6.2 Ekonomiska faktorer 74 
3.6.3 Sociala och Kulturella faktorer 74 
3.6.4 Teknologiska faktorer 75 
3.6.5 Barriärer, tullar och avtal 75 
3.6.6 Kritik samt egna tankar kring teoribildningen 77 

3.7 PORTERS DIAMANTMODELL...................................................................................................................... 78 
3.7.1 Komparativa fördelar 80 
3.7.2 Efterfrågeförhållanden 81 
3.7.3 Relaterade och stödjande branscher 82 
3.7.4 Företagens strategier, struktur och rivalitet 83 
3.7.5 Kritik samt egna tankar kring teoribildningen 83 

4 EMPIRISKA STUDIER................................................................................................................................ 85 

4.1 INLEDNING ................................................................................................................................................. 85 
4.2 AFFÄRSKLIMAT - BRASILIEN .................................................................................................................... 86 

4.2.1 Bakgrund/Geografi 86 
4.2.2 Utbildning 87 
4.2.3 Massmedia 87 
4.2.4 Författning, förvaltning och rättsväsen 88 
4.2.5 Inrikespolitik 88 
4.2.6 Utrikespolitik 89 
4.2.7 Ekonomi 90 
4.2.8 Naturtillgångar och energi 92 
4.2.9 Industri 93 
4.2.10 Utrikeshandel 94 
4.2.11 Arbetsmarknad 96 
4.2.12 Sociala förhållanden 97 
4.2.13 Kommunikation 98 
4.2.14 Avslutning 99 

4.3 FALLFÖRETAG – TP D&B....................................................................................................................... 101 
4.3.1 Från dåtid till nutid 101 
4.3.2 Tetra Pak – Bakgrund 103 
4.3.3 Vision 105 
4.3.4 Mål 105 
4.3.5 Tetra Pak – Organisationen 105 
4.3.6 Tetra Pak – Brasilien 107 

4.4 TP D&B – TRE SCENARIER .................................................................................................................... 108 

5 ANALYTISK BEARBETNING................................................................................................................. 117 

5.1 EN KEDJA ÄR INTE STARKARE ÄN SIN SVAGASTE LÄNK......................................................................... 117 
5.2 MOTSVARAR LANDET FÖRVÄNTNINGARNA?.......................................................................................... 120 

5.2.1 Tillväxt eller Stagnation 120 
5.2.2 Instabilitetstecken eller tendens till mognad? 121 
5.2.3 Två industristäder 123 
5.2.4 En summering 124 

5.3 OM UNDRAN INFÖR BRANSCHKLIMATET ................................................................................................ 124 
5.2.1 Är kluster nödvändiga 125 
5.3.2 Strategi och Struktur 127 

5.4 TRE SCENARION UR ETT ETABLERINGSPERSPEKTIV ............................................................................... 127 



 

5.4.1 Nuvarande scenario 128 
5.4.2 Framtida scenario 132 
5.4.3 Avslutning 135 

5.5 FYRA ROLLER VS. SEX ROLLER ............................................................................................................... 136 
5.5.1 Avslutning 142 

6 SLUTSATS OCH REKOMMENDATION.............................................................................................. 143 

7 AVSLUTANDE REFLEKTIONER .......................................................................................................... 147 

KÄLLFÖRTECKNING ................................................................................................................................. 149 

APPENDIX A- INTERVJUUNDERLAG ................................................................................................... 159 

Intervju med TP D&B 159 
APPENDIX B – INTERVJUUNDERLAG.................................................................................................. 161 

Intervju med företag som är verksamma i Brasilien samt med Brasilianska myndigheter. 161 

 





1 Inledning 
 

 

1 

1 Inledning 
 

 

1.1 Bakgrund 
 

  

En fundamental förändring pågår inom världsekonomin, det går att urskönja en rörelse 

från nationell självständighet till en mer harmoniserad syn på en gemensam global 

marknad (Forsgren, 1992). Marknader har potential samtidigt som de är sårbara, 

marknadens flexibilitet skapar inte bara möjligheter utan är även ett stort hot (Hamel och 

Prahalad, 1989). De sedan tidigare stängda gränserna som skildes åt med språk- och 

tidsbarriärer är idag ett minne blott.  

 

Ett nationellt företag som vill etablera sig på den internationella marknaden har många 

etableringsmöjligheter att välja bland. Många företag finns redan på marknader som de 

väljer att etablera sig på, t.ex. genom marknadsbolag, importörer och återförsäljare, 

därmed har de redan skaffat sig viktig information samt kunskap om det specifika landet 

(Contractor och Lorange, 2002). Det är dock vanligt att företag etablerar sig på helt nya 

marknader vilket samtidigt ökar risken och osäkerheten om hur marknaden skall reagera 

på dess produkter eller tjänster. Betydelsen av lokalkännedom och erfarenhet från 

enskilda marknader är så stor att företag ofta väljer att skapa samriskbolag, franchising 

eller licensering för att försäkra sig om den viktiga kunskapen som behövs vid en 

etablering (Prahalad och  Hamel, 1990). 

 

Etableringen av monterings- och produktionsanläggningar har traditionellt sett varit 

företagens möjlighet att undvika höga importtullar eller en möjlighet att etablera sig inom 

ett frihandelsområde. Eftersom antalet medlemmar inom WTO1 ökar varje år, samt att 

                                                        
1 World Trade Organization 
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tullar har sänkts markant, har dessa anläggningars roll förändrats. Företagen försöker 

utnyttja komparativa fördelar samtidigt som närvaron på marknaden blir allt viktigare. 

 

Under 1900-talet fanns det en stor rädsla för att främmande kapital från utlandet skulle 

skapa stora ägarförändringar inom det enskilda landet. Stora barriärer byggdes upp för att 

förhindra direkta investeringar samt internationell handel (Hill, 2005). Det finns dock 

fortfarande stora skillnader mellan olika länders bemötande till direkta investeringar från 

utländska företag. Utvecklingen fortsätter att snabbt gå mot en global marknad men de 

barriärer som byggs upp av vissa länder har skapat en snedvridning av utvecklingen. 

Medan många västerländska länder redan är på god väg mot en gemensam marknad utan 

förhinder, t.ex. EU2 och NAFTA3, ligger andra länder fortfarande långt efter i 

utvecklingen. Sydamerika har byggt upp ett frihandelsavtal mellan ett flertal länder i 

regionen, Mercosur, dock är det långt ifrån lika utvecklat som tidigare nämnda 

frihandelsavtal. 

 

Företagskulturen och relationen mellan företag har börjat förändras. Samverkan mellan 

företag har blivit en allt viktigare del i samarbete och konkurrenssituationer. Ett 

kunskapsutbyte och gemensamt risktagande kan minska kostnader och skapa 

konkurrensfördelar på marknader (Nooteboom, 1999). I den snabbt skiftande miljö som 

företagen arbetar inom krävs det framfusighet och innovationsrikedom för att kunna 

försvara och driva marknads- och konkurrensfördelar (Bartlett och Ghoshal, 1998; 

Chiesa, 1999; Dunning, 1994). 

 

Marknaden kräver att företagen visar drivkraft annars riskerar man att bli utslagen av den 

hårdnande konkurrensen. Samtidigt som man kan urskönja en hårdare konkurrens ser 

man en större mognad på marknaden, något som har medfört överkapacitet och prispress 

(Abrahamsson och Aronsson, 1999). Större fokus har lagts på priset samtidigt som 

mycket tyder på att utvecklingen kommer fortsätta (Christopher, 1998). Dessa krav sätter 

                                                        
2 Europeiska Unionen 
3 North American Free Trade Association 
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även underleverantörerna på prov som i direkt vertikala led får ta del av hårdare 

konkurrens- och effektivitetskrav.  

 

Företagens fokusering på kostnadsminimering har blivit en allt viktigare aspekt. Personal 

och materialkostnader är stora kostnadsposter som måste minimeras samtidigt som 

kvaliteten ska bibehållas. Företagen upptäcker möjligheter till ökad konkurrenskraft i alla 

led av förädlingskedjan. Västerländska länder var tidiga med att erbjuda detta vid 

tillverkning, något som medförde stora industriområden där företagen samlade sin 

verksamhet, så kallade kluster. Idag har kostnadsstrukturen förändrats i de västerländska 

länderna, vilket innebär att man försöker finna nya vägar för att uppnå de besparingar 

som tidigare kunde uppnås. Human- och realkapital flyttas mycket lättare mellan länder 

än tidigare vilket gjort det möjligt att flytta produktionsanläggningar på kort tid. Att 

verksamheten förflyttas betyder dock inte att företaget förflyttas. Många företag 

optimerar sina kostnader genom att flytta sin tillverkning utan att beröra den övriga 

verksamheten.  

 

1.2 Problemdiskussion 
 

Nutida globalisering och en ständig utveckling och förnyelse av både produkter och 

produktionsmetoder ställer hårdare krav på kostnadseffektivitet. Effektivare 

informationsflöden och även fysiska flöden ger upphov till nya konkurrensmöjligheter. 

När det inhemska utbudet av insatsprodukter, tjänster och kompetens inte längre 

uppfyller kravet på kostnadseffektivitet vänder sig företag mot omvärlden för att hitta nya 

kostnadseffektiva alternativ (Monczka, 1989). Billig arbetskraft har alltid varit ett 

attraktivt alternativ men inte alltid lämpligt eller ens ekonomiskt av skäl som tullar, 

skatter och övriga tariffer, då dessa eliminerar de vinster som skulle kunna åstadkommas. 

Säkerligen medför en etablering merkostnader i form av startup-kostnader, initialt högre 

kostnader enlig inlärningskurvan och en rad oförutsedda kostnader, både direkta och 

indirekta. En grundläggande analys bör göras för att utreda i vilken grad och på vilket sätt 

dessa påverkar lönsamheten för företaget som helhet. 
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Det finns en inneboende risk i att ge sig in på en marknad där erfarenhet saknas (Johnson 

och Scholes, 1999). För Tetra Pak kan detta betyda att de fördelar som återfinns på en 

hemmamarknad kan kanske inte tillämpas på en bortamarknad. Även om det finns stor 

potential på den nya marknaden kan det vara oklart om hur företag ska gå tillväga för att 

ta tillvara på möjligheterna. Det krävs ett konstant flöde och snabb tillgång till 

information (Castells, 2000). Inte minst finns en risk vid utvärdering av den nya 

verksamheten. Det är avgörande att mäta rätt faktorer, dvs. de faktorer som påverkar och 

driver lönsamhet samt att dessa mäts på ett korrekt sätt utan inbyggda systematiska fel.  

 

Vid en nyetablering kvarstår problematiken om hur leveranser ska säkras, säkerställa att 

produktiviteten bibehålls i samma grad i det nya landet som i hemlandet samt 

koordinering av den nya verksamheten. Även om kostnaderna minskas så kan 

produkterna i sig vara så komplexa att kompetensen i det nya landet inte räcker till och 

således kan man inte säkerställa att kvaliteten bibehålls. I ett transnationellt företag är 

effektivitet ett sätt att nå global konkurrenskraft och arbeta fram fungerande integrerande 

nätverk (Ghoshal och Bartlett, 1990). En sådan organisation bör enligt de båda författarna 

bestå av underenheter som har differentierade och specialiserade roller vilket medför 

svårigheter i koordinering då många disparata viljor ska tillfredställas. Kontrollbortfall är 

för det mesta oundvikligt i samband med nyetablering, frågan är vilka specifikationer 

som bör tilldelas den nya enheten utan att ”kväva” den kontra hur mycket frihet som ska 

ges för att entreprenörsandan ska kunna florera. Vilka möjligheter finns att uppnå adekvat 

kontroll på distans?  

 

Global sourcing handlar om att göra en avvägning mellan kostnad, effektivitet och risk 

varav många utav dessa faktorer inte är direkt synliga. Med sourcing avser vi i denna 

uppsats de aktiviteter som involverar inköp och tillverkning. Divergerande kultur och 

normer mellan länder ger upphov till landsspecifika barriärer såsom politiska och 

ekonomiska hinder vilket försvårar en globalisering (de Wit och Meyer, 1998). Är det 
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möjligt att överbrygga den merkostnad som uppstår vid en etablering på grund av avstånd 

mellan länder genom en optimalt utformad produktionsprocess? Vid fallet sourcing i ett 

annat land blir konsekvensen att den egna produktionen måste modifieras. Dels kan det 

initialt medföra att produktionen måste reduceras då delar av den befintliga produktionen 

flyttas utomlands, dels kan det medföra oförändrad produktion i ett första skede och 

allteftersom företaget etableras och växer i det nya landet kan även hemmaproduktionen 

expanderas. Frågan som bör ställas är vilka faktorer bör tas i beaktande vid en investering 

i Brasilien. Vidare bör de långsiktiga målen fastställas och en utredning om hur målen 

inverkar på en etablering bör kartläggas. En strategisk viktig aspekt som sourcing ger 

upphov till är exponering på nya marknader och skapandet för framtida livsnödvändiga 

kontakter och nätverk (Johanson och Sharma, 1987). Av den anledningen räcker det inte 

med att se till interna faktorer som driver en etablering utan hänsyn måste tas till 

landsspecifika faktorer för att kunna avgöra vilket angreppssätt som bör användas för att 

så snabbt som möjligt kunna adaptera till det nya landet och dra fördel av de nätverk som 

redan finns där (Moberg, 1990). Även faktorer som infrastruktur, affärskultur, 

arbetsförhållanden och konsumentpreferenser måste uppmärksammas (Ibid.). 

 

I slutändan måste de finansiella aspekterna vägas samman med den kvalitativa analys 

som denna uppsats ämnar tillföra till beslutsfattaren. Det yttersta målet för varje företag 

måste vara lönsamhet då detta är grunden för överlevnad. Dock behöver inte en 

kalkylmässigt olönsam investering resultera i en förlust för företaget. För att kunna 

förklara detta paradoxala uttalande måste vi se till vilka alternativa fördelar en etablering 

för med sig. En initialt olönsam investering kan visa sig ge ovärderlig kunskap för 

framtida expansion. Omvänt kan en till synes lönsam etablering i ett lågkostnadsland visa 

sig vara en förlustaffär då produktkvaliteten avsevärt försämras på grund av bristande 

kompetens. 
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1.3 Tetra Pak och dess produkter 
 

Vår uppdragsgivare Tetra Pak (TP) har under en längre tid varit etablerad på den 

brasilianska marknaden och av den anledningen vill även Tetra Pak Dairy & Beverage 

etablera en monteringsanläggning i landet för att återfå kontroll över distributionen. 

Företaget har dock använt sig av ett marknadsbolag som har tillhandahållit och 

producerat företagets produkter. Den sydamerikanska marknaden och då i synnerhet den 

brasilianska har idag blivit en mycket viktig marknad för företaget, detta har i sin tur 

medfört tankar om etablering av en egen anläggning i landet. Vid en etablering finns det 

olika möjligheter för hur en monteringsanläggning skulle se ut om det visar sig vara 

lönsamt att upprätta en enhet i landet. Det är av den anledningen som detta arbete har 

byggts upp genom empiri och teori för att klargöra de olika alternativ som företaget har 

för att bli mer delaktiga på den sydamerikanska och i vårt fall en fokusering på den 

brasilianska marknaden. 

 

Tetra Pak är ett företag som tillhandahåller ett stort antal produkter. Det är lätt att 

förknippa företagets produkter enbart med de konsumentförpackningar som gjort Tetra 

Pak världsledande. Det är dock inte dessa förpackningar som denna studie avser att 

behandla, vi berör de maskiner som företag använder för produktion av förpackningar. 

Dessa maskiner är mycket skrymmande och tillverkas inom dotterbolaget TP D&B.  

 

Då fallföretaget vi har till uppgift att analysera, TP D&B, står inför beslutet att etablera 

sig i Brasilien är frågeställningar och resonemang nämnda i problemdiskussionen bara ett 

fåtal av vad som bör klarläggas. Problematiken vid en nyetablering är långt mer komplex 

än att rymmas i denna uppsats vilket har föranlett att vi endast tar hänsyn till de 

strategiska delarna, dvs. vi kommer inte att göra lönsamhetskalkyler eller finansiella 

beräkningar av något slag. I dagens läge finns än så länge bara tankar på att upprätta en 

monteringsanläggning. Det är också det vi kommer att undersöka – vilka faktorer bör tas 

i beaktande och vilken vikt som bör läggas vid dem i fallet då etablering av en 

monteringsanläggning ska ske. Faktorerna kan vara externa och interna, dvs. 
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landsspecifika, i detta fall specifika för Brasilien, eller företagsspecifika, karaktäristiska 

för TP D&B. Beroende på vad ändamålet med anläggningen är samt omgivningens 

beskaffenhet kan olika strategier vara lämpligt att implementera.  

 
 

1.4 Syfte 
 
Uppsatsens syfte är dels analytiskt och dels normativt. Det analytiska syftet är att söka 

tolka och skapa förståelse kring vilka faktorer som kan inverka vid utlokalisering av 

produktionsverksamhet till Brasilien. 

 

Det normativa syftet är att skapa ett underlag som skall underlätta beslutsfattandet för 

Tetra Pak Dairy & Beverage vid en eventuell etablering av en monteringsenhet i 

Brasilien. Vi ämnar även belysa de aspekter som beslutsfattaren måste ta hänsyn till vid 

utlokalisering av produktion och medföljande sourcing-beslut. Med denna uppsats som 

ett komplement till den kunskap om sin egen verksamhet som beslutsfattaren har och de 

effekter i form av förändring av den egna verksamheten som eventuellt kan ske ska 

beslutsfattaren kunna ta ett mer kvalificerat beslut om lämpligheten med en etablering. 
 

 
1.5 Avgränsningar 

 

Som syftet fastställde är inte målet med denna uppsats att ta fram ett komplett 

beslutsunderlag. Således kommer ingen ekonomisk kalkyl upprättas för att avgöra 

huruvida en etablering ur ett ekonomiskt perspektiv är lönsam.  

 

Vi kommer inte att i detalj ta upp effekterna av eventuella omstruktureringar som uppstår 

i det egna företaget vid en etablering. Det skulle bli alltför komplicerat att ta hänsyn till 

konsekvenserna i det egna företaget. Konsekvenserna hänger ihop med den valda 

strategin vid tidpunkten och kan till stor del styras av företaget själv.  
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Vidare kommer inte heller någon vikt läggas vid kvalitativa faktorer som etik, moral, 

miljö och kopiering/patent, då det skulle bli alltför betungande att göra en komplett 

analys av dessa. Vi saknar även tillräcklig kunskap om fallföretagets ståndpunkt kring 

dessa faktorer för att kunna producera ett tillfredsställande resultat. Istället överlåts ovan 

nämnda kvalitativa faktorer till beslutstagaren.  

 

1.6 Disposition 
 

Nedan följer en disposition som syftar till att ge läsarens en överblick över hur uppsatsen 

är uppbyggd. Ambitionen är att genom detta skapa en tydligare förståelse bakom den 

logiska strukturen som finns i studien. 

 

Kapitel 1 

Inledning; I inledningskapitlet presenterades en allmän beskrivning över globalisering 

och internationalisering. Därefter behandlades uppsatsens problemområde genom 

diskussion som leder fram till det syfte vi vill besvara.  

 

Kapitel 2 

Metod; I detta kapitel beskriver vi inledningsvis vårt vetenskapliga förhållningssätt och 

det metodsynsätt vi förhåller oss till. Efter det följer vårt praktiska tillvägagångssätt för 

undersökningen. Avslutningsvis berörs den kritik som kan förknippas med vårt val av 

metod. 
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Kapitel 3 

Teoretisk referensram; I kapitlet redogör vi för de teoretiska referensramar vi använt. 

Teorikapitlet är uppdelat i sex delar vilka behandlar bland annat strategier vid etablering 

och utgör det verktyg som behövs för en omvärldsanalys. 

 

Kapitel 4 

Empiriska studier; I empirin presenteras resultatet av de intervjuer vi genomfört med 

utvalda intervjupersoner på fallföretaget samt information som inhämtats från 

sekundärkällor. 

 

Kapitel 5 

Analytisk bearbetning; Analyskapitlet utgörs av våra tolkningar av de resultat vi erhållit 

från undersökningen. Detta görs med hjälp av den teoretiska referensramen som återfinns 

i teorikapitlet. 

 

Kapitel 6 

Slutsatser; I detta kapitel redogör vi för de slutsatser som kan dras utifrån insamlat 

material och genomförd analys. Här besvaras uppsatsens syfte och de 

problemdiskussioner som ställdes i inledningen. I slutsatsens andra hälft som är den 

normativa ger vi en, för fallföretaget Tetra Pak Dairy & Beverage, specifik 

rekommendation om etablering i Brasilien.  

 

Kapitel 7 

Avslutande reflektioner; I det avslutande kapitlet kommer vi att föra en kort diskussion 

om våra metodologiska val samt ge våra tankar kring fortsatt forskning.   
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2 Metod 
 

Detta kapitel syftar till att förklara hur vi har gått till väga med arbetet. Vi tar upp varför 

vi har valt den litteratur vi använder oss av och tillvägagångssättet med vår fallstudie. 

Kapitlet är indelat i fyra delar. Den första är en kort introduktion till metod, den andra 

delen består av vetenskapliga metodteorier, den tredje delen beskriver 

tillvägagångssättet vid fallstudien och val av metod och den avslutande delen är 

metodkritik. 

 

2.1 Inledning 
 

Enligt Halvorsen (1992) är metod den hantverksmässiga sidan av den vetenskapliga 

verksamheten. Eller annorlunda uttryckt, ett systematiskt sätt att undersöka verkligheten 

på. Ambitionen är att för läsaren presentera hur studien gått till och med vilka metoder, 

samt på vilka premisser våra metodologiska val har gjorts. På så sätt underlättas 

förståelsen för läsaren och tillförlitligheten i studien säkerställs. En metod ska även ge 

tillräckligt med underlag för att möjliggöra genomförandet av denna studie på nytt vid ett 

senare tillfälle, dvs. den ska vara repeterbar (Halvorsen, 1992; Eriksson och 

Wiedersheim-Paul, 1997). Dock är metod enligt Tranøy (1986) ett hjälpmedel och inte ett 

mål i sig, ett påstående vi ställer oss bakom. 

 

2.2 Vetenskapligt förhållningssätt 
 

Det anses att forskningen idag är det centrala i all vetenskaplig aktivitet. Karl Poppers 

definition av forskning (i Halvorsen, 1992:14) lyder: ”undersökning av huruvida 

empiriska observationer avviker från formulerade idéer/teorier”. Forskning är således 
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för Popper att samla data och information som antingen kan bekräftas eller förkastas 

utifrån de antaganden man gjort. Vidare måste den insamlade informationen vara betingat 

på ett sätt som tillåter en sådan prövning, dvs. kunna vederläggas (falsifieras). Analogt 

med ovanstående resonemang, är en formulerad teori eller hypotes som vi inte kan 

föreställa oss hur de kan vederläggas, inte vetenskapligt riktiga enligt Popper. Anhängare 

till detta synsätt när det gäller samhällsforskning kallas positivister. Dessa har en 

naturvetenskaplig syn och hävdar att vetenskapen är neutral och värdefri. I motsats till 

positivisterna gör hermeneutikerna en distinktion mellan fysiska och sociala fenomen. 

Hermeneutiken (tolkningslära) menar att man kan förändra det bestående, det finns inga 

oföränderliga naturgivna lagar som man måste hålla sig till (Gilje och Grimen, 1992; 

Halvorsen, 1992; Hovi och Rasch, 1996). 

 

Starkt förknippat med forskning är ordet kunskap. Uppsatsens mål är att bidra med 

kunskap, men att definiera kunskap är komplext. Ett försök kan vara genom synonymer 

såsom vetande, kännedom och insikt. Ett annat är hur den kommer att användas, vem är 

kunskapen till för (Lundahl och Skärvad, 1982; Patel och Tebelius, 1987). Enligt 

Asplund är första steget mot kunskap att problematisera verkligheten (Asplund, 

1970:117). Att problematisera betyder i sin tur att se ”något som något” (Lundahl och 

Skärvad, 1982:35). Den kunskap som genereras med denna uppsats är till för 

uppdragsgivaren men har även ett akademiskt värde i sig då vi anser att den är 

vetenskaplig. I motsats till vardags- eller yrkeskunskap är den vetenskapliga kunskapen 

systematiserad och bygger vidare på redan etablerad vetenskaplig kunskap (Eriksson och 

Wiedersheim-Paul, 1997).  

 

Etablerad och vedertagen kunskap har kommit att kallas för paradigm. Ordet 

presenterades först i Thomas Kuhns “The Structure of Scientific Revolutions“ 1962. 

Begreppet här betecknar legitima metoder för lösning av problem. Ett bland forskare 

överenskommet mönster för teoretiska antaganden som betraktas som givna (Gilje och 

Grimen, 1992; Chalmers, 1994; Molander, 2003). Med begreppet paradigm banade Kuhn 

vägen för nya forskningssynsätt såsom hermeneutik, som kommer att visa sig bli vårt 
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vetenskapliga förhållningssätt och skapade ny alternativ användning av statistik och 

fallstudier samt nya roller för samhällsforskaren (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 1997). 

 

 

2.2.1 Positivism och hermeneutik 

Det finns två vetenskapliga huvudriktningar att gå när man genererar ny kunskap, det är 

dels den positivistiska som har sina rötter i naturvetenskapen och dels den hermeneutiska 

som är en tolkning av det abstrakta. Positivister försöker att förstå ett problem bit för bit 

medan hermeneutiker försöker se helheten. Nedan följer först en beskrivning om 

positivism och därefter om hermeneutik. 

 

Ordet positiv i sin äldsta form betecknar det verkliga i motsats till det fiktiva enligt 

Comte i (Molander 2003). Positivismens kännetäcken är att man endast kan erhålla 

kunskap om det som kan observeras med sinnena och att naturen och det mänskliga livet 

styrs av lagar och regelbundenheter. Absolut kunskap är idealet (Eriksson och 

Wiedersheim-Paul, 1997). Detta skulle då generera kunskap som är neutral, exakt och 

säker (Molander 2003). Forskaren är frikopplad från sin forskning och har ett objektivt 

synsätt och på så sätt blir inte forskningsarbetet färgat av subjektiva känslor och 

värderingar. Positivism i sin renodlade form bygger på experiment och kvantitativ 

mätning och logiska resonemang. Intresset ligger mer i att studera och förklara individens 

beteende än att tolka detsamma. Ett kriterium hos positivismen är att den alstrade 

kunskapen ska kunna regenereras genom ny forskning. Det betyder att om resultatet går 

att återskapa med samma metoder är den kunskap som vunnits objektiv och entydig 

(Lundahl och Skärvad, 1992). Kritiker hävdar dock att positivismen inte klarar av att ta 

upp kontroversiella ämnen i syfte att skapa förändring, det tjänar endast det bestående. 

Positivismen kan beskriva och förklara men om man vill sätta sig in i människors 
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tankevärld och söka tolka uttryck för tankar, motiv, mål och strävanden ska man vända 

sig till den hermeneutiska vetenskapen. 

 

Som tidigare nämnts bygger hermeneutiken på att skapa förståelse genom tolkningar. 

Detta socialvetenskapliga forskningsideal bygger på antaganden om att en text skapas av 

ett subjekt, exempelvis en människa, och tolkningen innebär att man rekonstruerar 

upphovsmannens avsikter vid tidpunkten då texten skrevs. Tillämpningsområdet är större 

än att bara innefatta texter, även handlingar, socialt beteende, normer och värdemönster 

kan tolkas med metoden (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 1997). Den hermeneutiska 

processen består av fyra huvudmoment: tolkning, förståelse, förförståelse och förklaring 

(Gustavsson 2004).  

 

Tolkning är den akt där forskaren lägger ut sin egen förståelse. Det är en form av 

översättning som förmedlar innebörder och betydelser.  

 

Förståelse kan definieras genom synonymen insikt. Den stunden av insikt vi upplever när 

vi finner lösningen på en gåta och när vi plötsligt uppfattar vad vi ser ett föremål som, 

kan kallas för förståelse. Det finns en ytlig form av förståelse som hänför sig till att 

begripa eller att fatta något. Om man på ett mer djupgående sätt förstår, kallas det för 

hermeneutisk förståelse. 

 

Förförståelse är en förutsättning för att förstå. Det bygger på tidigare lärdomar och 

erfarenheter, men även upplevelser och känslor. Enligt Gilje och Grimen (1992) är 

forskarens trosuppfattning och personliga föreställning en del av förförståelsen. Därför 

har förförståelsen alltid en riktning, den är inte neutral. Forskarens tolkning färgas i hög 

grad av dennes förförståelse. För när forskaren tolkar, aktualiseras förförståelsen som 

medverkar till att avgöra hur denne uppfattar saker och således är tolkning aldrig 

förutsättningslöst. 
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Förklaring har en nära relation till förståelse. För att förstå måste vi kunna förklara, men 

för att förklara måste vi förstå. Tolkningar innehåller ofta förklaringar eller bygger på 

dem. 

 

Dynamiken i förståelseprocessen illustreras enklast med den hermeneutiska spiralen 

(nedan). 

 

 

 

Figur 2.1 Den hermeneutiska spiralen, (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 1997), (Egen 

bearbetning) 

 

Förförståelse 
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Tolkning och förståelse utgör en progression mot ny och fördjupad kunskap och vidgad 

förståelse. Den första förståelsen är relativt förenklad men ändå nödvändig för djupare 

förståelse genom upprepade och ständigt reviderade tolkningar som kontinuerligt 

nyanseras (Gustavsson, 2004). Med hjälp av sin förförståelse kan forskaren forma 

hypoteser, idéer och ställa frågor, dvs. inleda en dialog med undersökningsmaterialet. 

Med dialog menas tvåvägskommunikation som även kan ske med böcker, anteckningar 

och observationer. Genom sin tolkning av dialogen kan forskaren öka sin förståelse och 

ställa nya frågor som leder till nya dialoger osv. (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 1997). 

Skillnaden mellan de två förhållningssätten är att forskarens attityd kan vara en 

avgörande faktor för utfallet i det hermeneutiska. Det kan ibland vara svårt att särskilja 

känslor från fakta då arbetet går ut på att tolka insamlad data. Oundvikligen leder det till 

att forskarens subjektiva synsätt blandas in tolkningen (Lundahl och Skärvad, 1992). 

 

Utifrån ovanstående anser vi att vårt vetenskapliga förhållningssätt mest kan liknas vid 

hermeneutiken. Det hermeneutiska förhållningssättet enligt Patel och Davidson (1994) 

karaktäriseras av att det varken finns en bestämd utgångspunkt eller slutpunkt för 

tolkningen. I enlighet med den hermeneutiska spiralen kommer vår tolkning, förförståelse 

och förståelse att kontinuerligt utvecklas och vidgas. Med vår ursprungliga förförståelse 

(utförligare beskrivet i nästa kapitel) gör vi en förenklad tolkning som vi sedan, via 

dialoger, bygger på och nyanserar. För varje steg vi tar, för varje ytterligare dialog vi för, 

bygger vi på vår förståelse och kan placera delarna i en kontext för att få en 

helhetsförståelse. Då etablering av verksamheten i utlandet är så komplex passar enligt 

oss en undersökningsmetod där man kan göra djupanalyser för att få ut det mesta av den 

samlade informationen. Det finns inte heller några självklara teorier, därav kan vi inte ha 

en positivistisk ansats och använda hypotesprövning utan måste i enlighet med den 

hermeneutiska spiralen skapa våra egen förståelse genom tolkningar. Vi är dock väl 

medvetna om att våra tankar och erfarenheter och den kontext vi formats av inverkar på 

uppsatsen. På grund av detta ska vi i största möjliga utsträckning försöka informera 

läsaren var vetenskaplig fakta tar slut och var våra antaganden tar vid. Vi menar att på 

detta sätt får läsaren möjlighet att göra egna tolkningar. 
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2.2.2 Förförståelse 

Det resultat vi får fram med vår uppsats och en hermeneutisk ansats påverkas i hög grad 

av oss själva och vår förförståelse. Av den anledningen känner vi att det är viktigt att 

sätta in läsaren i våra tankemönster och beskriva vår förståelseprocess. Även Gummesson 

(1991) pekar på vikten av att författaren förklarar sin förståelse före och under arbetets 

gång. I Gilje och Grimen (1992) säger Kuhn att människor socialiseras in i sammanhang 

och inte kan gå utanför eller ens ifrågasätta sitt paradigm. Detta bidrar till vår sätt att 

angripa problem och tolka resultat. Popper (i Gilje och Grimen 1992) ser forskaren som 

en problemlösare snarare än en individ. En forskare enligt Molander (1988) kan aldrig 

veta när objektiv sanning är uppnådd men kan dock närma sig den genom falsifiering av 

utsagor. Konsekvensen blir att ett kritiskt förhållningssätt påverkar den inverkan 

förkunskaperna har på forskningsresultatet.  

 

Den förförståelse vi hade innan uppsatsen har vi främst erhållits genom kunskaper under 

vår studietid samt från tidningar, tidsskrifter och övrig media. Vidare har vår 

förförståelsen byggts på genom två kontaktpersoner vi haft på fallföretaget som bidragit 

till att skapat en förståelse för etablering av produktionsanläggningar i utlandet. Tack 

vare att vi, båda författarna, har ingenjörsbakgrund har det underlättat förståelsen för 

produktionsanläggningens utformning och etablering ur ett operationellt perspektiv. Ur 

ett strategiskt perspektiv har förförståelsen inte varit lika fullgod. Inte heller har 

förförståelsen om landet där etablering skulle ske varit tillfredsställande vilket medfört att 

mycket tid fick läggas på att inhämta erforderlig information inom båda dessa områden. 

Sedermera har förförståelsen vuxit ytterligare genom de intervjuer vi genomfört.  
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Holme och Solvang (1997) beskriver att tendenser av att sålla bort viss information och 

behålla annan uppstår på grund av tidigare erfarenheter och värderingar. Situationer 

individen ställs inför är ofta så komplex att förenklingar är nödvändiga. Vid 

informationsinsamlingen har två personer delat på arbetsbördan vilket anses har varit 

positivt för uppsatsen. Detta för att uppsatsens resultat inte har färgats av en persons 

föreställningar om det undersökta fenomenet.  

 

Vidare har vi för att inte våra resultat ska bli alltför påverkade av oss själva haft som mål 

att förhålla oss kritiskt till de val som gjorts. Vi har haft som ambition att vara öppna för 

nya tolkningar av insamlad data och information men samtidigt har vi haft ett kritiskt 

förhållningssätt till resultat som erhållits. I anknytning till metod- och teoridelen har en 

reflekterande diskussion hållits där våra val av metoder och källor ifrågasatts. Vi anser att 

detta har stimulerat vår arbetsgång och förhoppningsvis har det även haft den effekten att 

objektiviteten bibehållits i uppsatsen.   

 

 

2.2.3 Induktion och deduktion 

Att dra slutsatser kan göras på tre sätt enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul, (1997). Det 

är genom deduktion, dess motsats induktion och en kombination av dessa två kallat den 

hypotetiskt-deduktiva metoden. Utgångspunkten i den deduktiva ansatsen tas i befintlig 

teori i motsats till den induktiva där densamma tas i empiri. 

 

Deduktion innebär att man formulerar en problemställning i form av en hypotes och 

undersöker hur pass väl de empiriska konsekvenserna som härleds av en teori stämmer 

överens med verkligheten. En problemställning i form av en hypotes har den följden att 

forskaren tvingas att grundligt tänka igenom de frågeställningar han vill göra och även 

bestämma vad för slags data som ska samlas in för att belysa problemställningen 

(Halvorsen, 1992). Hypoteser är påståenden om faktiska förhållanden som undersöks 
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med en logisk tankemässig slutledning (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 1997). Då en 

deduktiv ansats utgår ifrån en teori som testas genom empiriskt material är den starkt 

förknippad med positivism (Patel och Tebelius, 1987). 

 

Karaktäristika för den induktiva ansatsen är att forskarens mål är att dra slutsatser ur 

empirin utan att i förväg ha en teoretisk förankring. Ett induktivt tillvägagångssätt kan 

användas då teoribildningen inte är särskilt utvecklad, t.ex. inom ett nytt fält där man inte 

har problemställningen klart för sig (Halvorsen, 1992). Forskaren bygger upp ett 

förstående kring ett fenomen och skapar ny teori och för det är den induktiva ansatsen 

förknippad med hermeneutik (Patel och Tebelius, 1987). 

 

Den hypotetiskt-deduktiva metoden utgår enligt Popper (i Molander, 2003) från en modell 

bestående av följande punkter: problem, hypotes, deduktion (testningsimplikation), 

experiment eller observation och korroboration (överensstämmelse) eller förkastande av 

hypotesen. Då vi anser att problematiken kring utlandsetablering är mer komplext än att 

kunna formuleras i en hypotes har vi inte använt metoden i någon utsträckning. 

 

Vårt avstamp har varit i empirin genom samtal med uppdragsgivare vilket kan ses som en 

induktiv ansats. I ett begynnande skede av uppsatsen var vår avsikt att samla så mycket 

information som möjligt för att kunna bygga upp en förförståelse. Då det inte finns några 

färdiga lösningar till hur man etablerar en produktionsenhet i utlandet i teorin så har det 

känts naturligt att använda empirin som utgångspunkt och utifrån den dra slutsatser. 

Vidare är problematiken företagsspecifikt och hänger samman med företagets strategi och 

utformningen av den befintliga verksamheten. Av naturliga orsaker saknas det 

teoribildning kring problematiken och således är det forskaren själv som måste bygga upp 

egna teorier och skräddarsy dem för att passa situationen. Det görs med fördel genom att 

studera empirin. Trots att litteraturen inte ger en samlad bild av problematiken har vi i 

stor utsträckning använt oss av vedertagna teorier för att komma framåt med arbetet. 
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Genom dialog med uppdragsgivaren har en initial förförståelse byggts upp som sedan 

jämförts med befintlig teori som gett upphov till nya frågor och en djupare förståelse. 

Denna växelverkan har möjliggjort att ett brett spektrum av teorier kunnat användas. 

Tilläggas ska att vi inte förutsättningslöst använt oss av en induktiv ansats. Vi har inte i 

strikt mening utgått från empirin utan vi har exempelvis tagit hjälp av teorin för att skapa 

oss en referensram och kunna utforma våra intervjufrågor. Enligt vår mening ligger dock 

detta i linje med ett induktivt arbetssätt då empirin ändå varit styrande i vårt arbete. 

 

Svagheter med den induktiva metoden är variation i resultatet eftersom metoden inte 

bygger på samtliga, möjliga observationer (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 1997). En 

naturlig följdfråga blir då hur många observationer som måste göras för att leda till 

tillförlitlig och säker kunskap. Den naive induktivisten skulle kanske hävda att säker 

kunskap fås från ett ”stort antal” observationer. Ett exempel som ifrågasätter detta krav 

är:  

 

”Hur många gånger måste man stoppa handen i elden innan man kan dra 

slutsatsen att eld bränner?” 

 (Egen bearbetning) 

 

 Chalmers (1994) säger att om säker och tillförlitlig kunskap ska kunna fås med en 

induktiv metod så måste villkoret ”stort antal” kompletteras med en rad villkor och 

omständigheter. Listan över varierande villkor och omständigheter kan göras lång. Av 

den anledningen måste man avgränsa bort onödiga variationer och endast se till dem som 

är av betydelse. Separeringen kan göras med forskarens teoretiska kunskap om 

situationen, vilket är en paradox mot den induktiva metoden, då man medger att teorin 

spelar en avgörande roll före observationen (Chalmers, 1994). Detta tycker vi visar att 

man måste vara flexibel i sitt arbetssätt för att inte sätta krokben för sig själv vilket vi 

tillämpat genom växelverkan mellan att ha utgångspunkten i empiri och teori. 
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2.2.4 Kvalitativa och kvantitativa undersökningsmetoder 

I Lundahl och Skärvad (1992) finns två olika metodteorier beskrivet på vilket sätt en 

undersökning kan utformas, den kvantitativa och den kvalitativa. I den kvantitativa 

undersökningen baseras slutsatserna på empiri som kan anta numeriska värden medan i 

den kvalitativa undersökningen baseras densamma på variabler som inte kan kvantifieras, 

såsom attityder och värderingar. Eriksson och Wiedersheim-Paul (1997) benämner 

kvantitativa data för hårda data och kvalitativa data för mjuka data. Det finns även data 

som inte kan klassificeras enligt något utav ovanstående utan hamnar i gränsskiktet 

mellan dessa. Exempel på dessa ”halvhårda” eller ”halvmjuka” data är buller och 

föroreningar som kan mätas relativt exakt men inte i avseende av vilken inverkan de har 

på vår hälsa. Det görs även en klassifikation mellan data som redan finns och data som 

samlas in av forskaren för ett speciellt ändamål där den förstnämnda benämns 

sekundärdata och den sistnämnda för primärdata (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 1997). 

 

Kvantitativa mätningar handlar i stor utsträckning om att sätta siffror på händelser och 

objekt utifrån fastställda regler (Gustavsson, 2004). Kvantitativa undersökningar handlar 

om att mäta olika företeelser för att beskriva eller förklara sambandet mellan dem. 

Metoden används i stor utsträckning inom den positivistiska vetenskapsteorin då siffror 

sägs tala för sig själva (Patel och Tebelius, 1987).  

 

Holme och Solvang (1997) säger att en kvalitativ metod utmärks av närhet till det 

studerade forskningsobjektet. Syftet med metoden är att försöka komma nära individer, 

grupper eller sociala system, för att kunna förstå situationen de befinner sig i. Inom den 

kvalitativa metoden är observationer en ofta använd metod då ett fenomen ska studeras i 

sitt naturliga sammanhang. Observation innebär ett mer disciplinerat och genomtänkt sätt 

att använda sina sinnen på än man normalt gör. Observationer kan vara öppna eller dolda 

och deltagande eller icke-deltagande. En dold observation innebär att den observerade är 

omedveten om att denne är observerad. I en deltagande observation spelar forskaren 
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rollen som medlem i sociala system denna studerar. Ett deltagande kan även vara aktiv 

eller passiv vilket är uttryck för om forskaren försöker påverka det studerade systemet 

eller ej (Halvorsen, 1992). En annan vanlig kvalitativ metod är samtal eller intervjuer 

(mer utförlig beskrivning om intervjuer finns längre fram i detta kapitel). Intervju är 

lämpligt när forskaren är intresserad av redan inträffade fenomen där denna själv inte har 

möjlighet att studera fenomenet själv (Halvorsen, 1992). Forskaren är intresserad av att 

förstå hur människor uppfattar det studerade systemet, av detta skäl är intervjuer och 

observation bra metoder att gå tillväga för att samla information. (Lundahl och Skärvad, 

1992). 

 

Vår huvudsakliga metodologiska angreppssätt kan sägas vara av kvalitativt natur. För att 

uppnå syftet med undersökningen är det nödvändigt att komma nära det studerade 

systemet, i vårt fall, fallföretaget TP D&B. Detta har gjorts genom intervjuer. Vi har haft 

som mål att återge en så korrekt bild som möjligt utifrån de blandade synvinklar som vi 

har fått under vår informationsackumulering. Det är praktiskt omöjligt och inte heller 

önskvärt att återge exakta och objektiva resultat av vår studie. Istället försöker vi att 

utifrån olika informationskällor tolka det studerade systemet på ett så öppet och 

trovärdigt sätt som möjligt. Vi har även i en mindre omfattning använt oss av kvantitativa 

metoder i form av statistisk information och påläggssatser som underlag för diskussion i 

analysavsnittet. 

  

 

  2.2.5 Uppsatsens ansats - fallstudiebaserad forskning 

Oavsett undersökningens upplägg kan man utifrån dess syfte skilja mellan explorativa-, 

beskrivande-, förklarande-, diagnostiska- och utvärderande undersökningar (Lundahl och 

Skärvad, 1982). En explorativ (förklarande) undersökning syftar till att formulera och 

precisera problemet samt att orientera utredaren om detta eller vad som redan är känt om 

ämnet. Den beskrivande (deskriptiva) undersökningen har som mål att beskriva ett 

fenomen eller en omgivning. Förklarande undersökningar har som syfte att besvara 
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frågan varför, ofta genom statistiska metoder. Utredaren försöker hitta den förklarande 

faktor som är ursprungen till ett visst fenomen. Diagnostiska undersökningar är inriktade 

på att finna orsaker bakom ett visst fenomen eller ett problem. En diagnos ska tydligt 

ange lösningen på problemet. Den sista undersökningsformen, utvärderingar, har som 

mål att mäta effekterna av en viss åtgärd eller utvärdera densamma. 

 

Det talas om tre huvudupplägg vid utformningen av en studie. Det är fall-, tvärsnitts och 

tidseriestudier (Lekvall och Wahlbin, 2001). Tvärsnittsstudier används för att undersöka 

hur något är beskaffat vid ett visst tillfälle, dvs. undersökningen sker vid endast ett 

tillfälle. Studien kan omfatta en eller flera grupper (Gustavsson, 2004). Tidseriestudier, 

eller som Gustavsson (2004) benämner det, longitudinella studier är en studie som följer 

samma undersökningsgrupp över tiden (minst två tillfällen). Studien kan även avse flera 

undersökningsgrupper. Vid både tvärsnitts- och longitudinella studier är statistiska 

verktyg ett frekvent använt hjälpmedel. Fallstudier används framförallt vid komplexa 

problem som innehåller en stor mängd variabler och samband (Gustavsson, 2004). Det är 

en fallstudiebaserad design vi har valt att använda oss utav och ska av den anledningen 

närmare beskriva det valda upplägget.  

 

Fallstudier kan vara både kvantitativa och kvalitativa men är övervägande kvalitativa. 

Metoden lämpar sig då ett fenomen är svåröverblickbart, tvetydigt, diffust och allmänt 

svårt att förutsäga (Gustavsson, 2004). Tanken är att man ska undersöka ett fåtal objekt i 

en mängd avseenden (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 1997). Urvalet baseras inte på de 

generaliseringar man ämnar göra utan snarare utifrån analytiska syften. Fokus ligger på 

processer och hur något förlöper och utvecklar sig. Undersökningsdesignen möjliggör 

insamling av en mängd olika variabler. Ofta saknas en klar problemställning att utgå 

ifrån, forskaren försöker istället beskriva och skapa sig en förståelse av ett socialt system. 

Ackumulering av data och information är ofta osystematisk och tolkning och analys sker 

intuitivt (Halvorsen, 1992). 
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Fallstudiebaserad forskning är en iterativ och dynamisk process som Gustavsson (1992) 

delar upp i följande fem moment: 

1. Planering och uppläggning 

2. Empiri 

3. Analys och tolkning 

4. Säkring och bedömning 

5. Rapportskrivning och kommunikation 

 

Iterativ denoterar att processen pendlar mellan de olika momenten. Att processen är 

dynamisk innebär att processen ändras över tiden. Exempelvis kan man i ett begynnande 

skede planera sin process men tvingas ta analys och tolkning i beaktande för att få en idé 

om vad som är möjligt att genomföra vilket kan få till följd att man måste göra en ny 

planering. Det var fallet för oss. Genom iterationer kunde vi dock revidera planeringen 

och upplägget vid behov och hoppa mellan momenten som beskrivits ovan. 

 

Moment 1: Planering och uppläggning av projektet är till för att få överblick och göra en 

bedömning över vad som ska göras. 

 

Moment 2: Empiri och access till verkligheten handlar om datagenerering, dvs. intervjuer, 

observationer och existerande dokument. En fallstudie strävar efter att svara på frågor 

som vad som sker samt hur och varför det sker. Antalet och valet av fall påverkar värdet 

av forskningen. I detta arbete sker datagenerering främst via intervjuer och existerande 

dokument. 

 

Moment 3: Analys och tolkning är enligt Gustavsson (2004) all forsknings svaga punkt. 

Litteraturen på tekniker i kvantitativ analys är gles, det handlar främst om systematiserat 

sunt förnuft, ett steg längre än vardagslivets problemlösning. Beskrivningen av en 
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fallstudie är inte enbart baserat på fakta, dvs. det är inte helt objektivt och som tidigare 

nämnts är det inte heller ett mål. Det ligger i metodens natur att skapa data som inte i 

förhand finns givet och det innebär att forskarens värderingar och bedömningar blandas 

in. I regel sker datagenerering, analys och tolkning simultant och ibland gör forskaren 

även tentativa slutsatser under arbetet. Styrkan med fallstudier är dess förmåga att 

generera stora mängder data men det betyder att man måste reducera data för att 

innehållet ska bli lätthanterligt och överskådligt. Det talas om att kondensera data, vilket 

innebär en reduktion av data så att innehållet blir kvar men i förtätad form. Det kan liknas 

vid en transformation från beskrivning av rådata till begrepp på högre abstraktionsnivå 

och högre generalitet. Forskarens subjektiva godtycke kommer in i bilden oavsett det är 

något denna eftersträvar eller ej. Dock behöver inte intuition betraktas som negativt då 

det ofta kan hjälpa forskaren att snabbt se samband och dra slutsatser. Visserligen kan 

förutfattade meningar vinkla tolkningen men det finns en överenskommelse 

(intersubjektivitet) mellan forskare som är allmänt vedertaget och som säger att all 

tolkningen till en viss grad bygger på antaganden (Gustavsson, 2004). 

 

Moment 4: Kvalitetssäkring och kvalitetsbedömning under arbetets gång ska ställas i 

relation till resurser i form av tid som forskaren haft till förfogande (i vårt fall 20 veckor). 

Tre vanliga kriterier för kvalitetsutvärdering är validitet, reliabilitet och generaliserbarhet, 

vilka behandlas i metodkritiken. 

 

Moment 5: Att rapportera och kommunicera forskningsresultat inbegriper att tydligt 

återge de slutsatser som framkommit. 

 

Anledningen till att vi har valt fallstudieupplägget framför något annat upplägg är att den 

ger oss flexibilitet på så sätt att vi kan kombinera olika former av insamlingsmetoder i vår 

datagenerering. Upplägget tillåter även subjektiva tolkningar och ger oss möjligheten att 

bilda oss ett holistiskt synsätt, dvs. att studera systemet som helhet. Vi får även möjlighet 
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att göra en djupanalys vilket dock begränsas av tiden vi har till förfogande. En annan 

huvudorsak till valt upplägg är att en fallstudie är dynamiskt beskaffad vilket är 

fördelaktigt då teoribildningen inte är så utvecklad.  

 

Vi anser att vår fallstudie är till stor del av beskrivande karaktär med inslag av 

utvärderande och explorativa syften. Beskrivningen sträcker sig till att bilda en 

uppfattning om nuläget och kartlägga effekter av en utlandsetablering. Den explorativa 

delen ger oss grundläggande förståelse i ett begynnande skede och möjligheten att 

utforska och känna oss fram medan den utvärderande ger en rekommendation om vilket 

alternativ som är att föredra för fallföretaget. Som det tudelade syftet förkunnar är det ena 

målet med uppsatsen en analytisk slutsats som kan ses som deskriptivt medan det andra 

är en normativ slutsats som är utvärderande. I vårt fall är den normativa delen specifik för 

TP D&B och har till uppgift att orientera beslutsfattaren om effekterna av en etablering i 

Brasilien.  

 

 

2.3 Tillvägagångssätt 
 

Initialt inleddes arbetet med uppsatsen med en grundlig genomgång av uppdraget och 

Tetra Pak i stort. Detta skedde under ett besök hos TP D&B i Lund där vi blev 

orienterade i verksamheten samt uppdragets karaktär och mål. Vi fick även en guidad 

rundvandring och se produktionen för att få större insikt i vad det var för maskiner som 

uppdraget involverade. Förutom den muntliga informationen fick vi även med oss redan 

dokumenterad data. Efter briefingen i Lund gick vi igenom samma information med vår 

handledare på universitetet för att stämma av hur vi skulle avgränsa oss och utforma 

uppsatsen.  
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Då vår studie för oss var ett relativt okänt område behövdes ovan nämnda information för 

att kunna lokalisera relevanta teorier och på så sätt bygga upp en minimalistisk 

referensram. Referensramen behövde vi i sin tur för att kunna formulera intervjuer och 

bygga på och komplettera vår empiri genom nya besök på TP D&B. Allteftersom empirin 

växte ökade vår förförståelse och vi kunde lokalisera nya teorier och vidga vår 

referensram. Detta arbetssätt kan sägas vara i linje med ett explorativt arbetssätt då vi 

under arbetets gång hade möjlighet att ändra, komplettera och göra nya vägval. 

 

2.3.1 Intervjuutformning 

När forskaren ska samla in data som inte tidigare finns dokumenterad, finns två tekniker 

att tillgå, antingen enkät eller intervju (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 1997). Vi har i 

vår undersökning valt att arbeta med intervjuer. 

 

Det finns några huvudtyper av intervjuer, det är dels standardiserade och icke-

standardiserade, samt strukturerade och dess motsats, förutsättningslösa intervjuer 

(Lundahl och Skärvad, 1982). En standardiserad intervju går till på så sätt att intervjuaren 

har i förväg bestämt frågeformuleringen och ordningsföljden mellan frågorna. Frågorna 

förblir sedan oförändrade vid utfrågningen av olika personer i samma undersökning. I en 

icke-standardiserad intervju finns möjlighet att välja frågorna fritt. Huvudsaken är att de 

täcker informationsbehovet. På så sätt är den icke-standardiserade intervjun mera flexibel 

och situationsanpassad. Det finns även intervjuer som svävar mellan dessa två 

intervjutyper och benämns då för semistandardiserade intervjuer. En standardiserad 

intervju är till sin natur alltid strukturerad men icke-standardiserade intervjuer kan vara 

både strukturerade och ostrukturerade. En strukturerad intervju är informationsorienterad 

och intervjuaren har i förväg en klar uppfattning om intervjuns målsättning och det 

resultat intervjun förväntas ge (Lundahl och Skärvad, 1982). Den ostrukturerade intervjun 

är förutom informationsorienterad även personorienterad och lämpar sig då forskaren inte 

vet vilken typ av frågor som ska ställas (Halvorsen, 1992). 
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Intervjuer kan ske muntligen och skriftligen och vanligast förekommande är 

besöksintervjuer, telefonintervjuer och via korrespondens. Vi har använt oss av 

besöksintervjuer och telefonintervjuer. Med tanke på vår forskningsansats vore 

besöksintervjuer önskvärt, tack vare den närhet man får till respondenten och den 

fördjupade och omfattande information som kan erhållas, trots att dessa är dyra och 

tidsödande. Dock har vi av praktiska skäl (geografiskt avstånd) inte kunnat genomföra 

besöksintervjuer med alla utvalda parter. 

 

Intervjuerna genomfördes med stöd av en intervjumall med mestadels öppna frågor (se 

Appendix A och B). Vi har valt att använda semistandardiserade intervjuer då vi fann det 

lämpligt att kombinera med en explorativ inriktning på studien. På så sätt kunde vi 

variera frågornas utformning och ordning mellan intervjupersoner och det gav oss också 

möjlighet att ställa följdfrågor och samtidigt ha en i förväg utformad intervjuguide. 

Vidare tyckte vi att det var lämpligt med ostrukturerade intervjuer för dess egenskap att 

ge möjligheten för respondenten att tolka frågan. Intervjuguiden användes som en mall 

och gav oss utrymme att avvika från den. De öppna frågorna som ställdes gav upphov till 

diskussioner och möjliggjorde att en djupare intervju kom till stånd än om vi hade haft 

fasta (förkodade) frågor såsom fasta svarsalternativ. Efterhand som intervjuerna fortlöpte 

dök nya funderingar upp och intervjuguiden reviderades inför nästa intervju för att kunna 

behandla de nya aspekterna. Således blev varje intervju unik. I samband med avslutet på 

varje intervju ställde vi dock några fasta frågor som hade nära anknytning till kända 

problemområden i litteraturen. 
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Namn Titel Företag Intervjutyp 

Leif Nilsson Operations Director TP D&B Lund Besök 

Peter Kristiansson Financial Director TP D&B Lund Besök 

Johan Fager VD Exportrådet Brasilien Telefon 

Robin Pettersson Area Manager, South America Exportrådet Sverige Telefon 

Thery Leder Financial Manager Atlas Copco Ltd. Brasilien Telefon 

Karl-Åke Årrebo President AGA Brasilien Telefon 

Rickard Köning Vice President, Communications Scania Brasilien Telefon 

 

Figur 2.2 Genomförda intervjuer 

 

2.3.2 Genomförande 

De intervjuer som gjordes med TP D&B (besöksintervjuer) och Exportrådet 

(telefonintervju) spelades in på band av den anledningen att det skulle underlätta 

bearbetningen av materialet för oss då vi inte behövde ta anteckningar samt att möjlighet 

fanns att vid behov kunna gå tillbaka till intervjun. Det faktum att intervjuerna varade i 

över en timma resulterade i en väsentlig mängd information. Även intervjuernas karaktär, 

diskussioner hade försvårat ett korrekt återgivande i form av anteckningar under 

intervjuns gång. På grund av intervjuunderlagets omfattning som användes vid intervjun 

med Exportrådet Brasilien, skickade vi i förväg frågorna till respondenten så att denne 

kunde förbereda sig. På så sätt fick respondenten möjlighet att i förväg formulera sina 

svar så kortfattat och innehållsfullt som möjligt och medgav att båda parterna fick ut så 

mycket som möjligt av intervjun. De tre telefonintervjuerna som gjordes med Atlas 

Copco Ltd., AGA och Scania spelades inte in på band då intervjuunderlaget var relativt 
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litet och inte medförde stora svårigheter att anteckna under intervjuns gång. Frågor som 

ställdes till dessa tre företag var av branschspecifik karaktär och återfinns i Appendix B.  

 

 

Lundahl och Skärvad (1982) skriver att efter varje intervju bör intervjuaren så snabbt det 

går, gå igenom anteckningar och göra färdigt ett intervjuprotokoll medan minnesbilden är 

färsk.  I samband med att en intervju var avklarad har vi så snabbt det gått transkriberat 

den. Detta för att minimera informationsbortfall och intryck vilket ofta sker då för lång 

tid förflyter mellan intervju och transkribering. Vid arbetet med transkription och 

bearbetning av intervjumaterial har vi kontinuerligt letat mönster i materialet för att få 

uppslag till nya teorier samt att öka vår allmänna förståelse om ämnesområdet. Materialet 

har även varit grundstenarna för vår empiri. Tillsammans med den teoretiska 

referensramen som litteraturstudier byggt upp utgör empirin grundvalen för vår analys. I 

analyskapitlet diskuteras sedan vilka kvantitativa förklaringsfaktorer som måste tas 

hänsyn till vid utflyttning av produktion.  

 

2.3.3 Intervjukritik 

De uppenbara riskerna med att genomföra besöksintervjuer är den s.k. intervjuar-effekten 

vilket är att intervjuarens personlighet påverkar intervjuresultatet genom att exempelvis 

styra respondentens svar (Halvorsen, 1992). Detta kan ske då frågeformuleringen avslöjar 

vilket svar intervjuaren förväntar sig (Ekholm och Fransson, 1994). Detta behöver för den 

skull inte vara fel då respondenten lättare kan förstå vad som är av intresse och därmed 

leverera ny och intressant kunskap. Vi anser också att intervjuunderlagets karaktär, öppna 

frågor, till stor del har reducerat denna effekt.  

 

Det finns en fara med att intervjua personer med chefsställning såsom vi gjort eftersom 

svaren som dessa levererar kan vara politiskt korrekta för att inte ställa företaget i dålig 

dager. Även om dolda motiv inte tas hänsyn till i uppsatsen tror vi dock att det är en stor 
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fördel att intervjua personer i chefsställning då dessa har större insyn och en helhetsbild 

av företaget som personer med lägre befattning saknar.  

 

Trots att risken för intervjuar-effekten är mindre med telefonintervjuer än med 

besöksintervjuer finns det nackdelar med metoden. Den relation som kan byggas upp vid 

besöksintervju kan aldrig etableras över telefon. Det betyder att möjligheten till att ”läsa 

av” personen går förlorad vilket många gånger kan vara viktigt. Telefonintervjuer har den 

fördelen att respondenten sannolikt befinner sig i en för denna välkänd miljö och känner 

sig därmed mer avslappnad vilket då visar sig i intervjun i form av mer djupgående och 

uttömmande svar. Vi anser att vald metod var det bästa som fanns vid hand vad gäller tid 

och möjligheter. 

 

2.4 Metodkritik 
 

Som i ett led av att säkra tillförlitligheten i studien har vi kontinuerligt haft en kritisk 

hållning och försökt vara så rationella som möjligt till våra val av källor. Vald disposition 

är inte helt okontroversiell men vi anser att den konvergerar med vår vetenskapsideal och 

förhoppningsvis underlättar det för läsaren och ger ett större bidrag. Vidare har vi en 

hermeneutisk ansats vilket medför att varje tolkning är unik beroende på vem forskaren 

är. Vi har utgått ifrån, för oss, ett givet socialt sammanhang vilket oundvikligen har 

skapat restriktioner men även förutsättningar för arbetet vilket också speglas i rapporten 

(Lundahl och Skärvad, 1982). 

 

 

Den kritik som kan anses vara berättigad är sammankopplad med tiden som vi haft till 

förfogande för uppsatsarbetet. Det vore önskvärt att göra djuplodade undersökning av det 

insamlade materialet och ha möjlighet att gå tillbaka till originalkällor, såsom 
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intervjupersonerna, för att hitta orsaken till diskrepanser och därmed höja validiteten, dvs. 

om det mäter det den utger sig för att mäta (utförligare beskrivet nedan). Många gånger 

har det dock utav tidsbrist inte funnits möjligheter till det. Tidsfaktorn har även begränsat 

rapportens djup och bredd både vad gäller litteraturstudier, datainsamling samt tolkning 

och analys av materialet.  

 

 

2.4.1 Validitet och reliabilitet 

Validitet är ett mått på frånvaro av systematiska mätfel (Lundahl och Skärvad, 1982) eller 

annorlunda uttryckt, ett instruments förmåga att mäta det den är avsedd att mäta 

(Eriksson och Wiedersheim-Paul, 1997). Validitetsproblem uppstår då forskaren befinner 

sig på teoriplanet och ska tolka resultatet av en empirisk undersökning. Idealt sett bör 

begreppen på de två planen överensstämma och graden av korrespondensen kallas för 

validitet (Halvorsen, 1992). Lundahl och Skärvad (1982) och Eriksson och Wiedersheim-

Paul (1997) skiljer även mellan inre och yttre validitet. Inre validitet föreligger när 

exempelvis en intervjuundersökning mäter vad den är avsedda att mäta. Det föreligger 

överensstämmelse mellan begrepp och de operationella (mätbara) definitionerna utav 

dessa. I vårt fall kan inre validitet avse hur pass väl intervjufrågorna klarade av att få 

fram den information vi behövde, dvs. hur pass väl de var formulerade. Yttre validitet är 

överensstämmelsen mellan mätvärdet man får vid användning av en operationell 

definition och verkligheten. Möjligheten finns att intervjupersonen tänker fel, ljuger eller 

har glömt information. Intervjukandidaterna hade inte möjligheten att läsa igenom det 

färdiga intervjumaterialet såsom vi har tolkat det. Det hade eventuellt mildrat effekten av 

bristande extern validitet då möjligheten hade funnits att korrigera missuppfattningar. 

Dock anser vi inte att det är ett nämnvärt problem då vi hade en ostrukturerad intervju 

med möjlighet till följdfrågor och frågor om förtydliganden. 

 

Reliabilitet mäter avsaknaden av slumpmässiga mätfel. Karaktäristiskt för god reliabilitet 

är att mätningen inte påverkas av vem som utför mätningen eller av yttre omständigheter 
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(Lundahl och Skärvad, 1982). Reliabilitet är en förutsättning för validitet men hög 

reliabilitet är möjligt att uppnå utan att validiteten är hög. Dock krävs det för att få hög 

validitet i resultatet att både reliabilitet och definitionsmässig validitet är hög Hellevik i 

(Halvorsen, 1992). För att få hög reliabilitet krävs att en metod ska vara oberoende av 

undersökare och ge samma resultat vid upprepade försök (Halvorsen, 1992). Vid 

tolkande utredningar, som i vårt exempel med fallstudie, är reliabiliteten ett stort problem 

eftersom resultatet inte blir densamma om en annan forskare utför det. Gustavsson (2004) 

skriver att det ofta inte är möjligt vid komplexa fenomen att upprepa ett arbete och inte 

heller önskvärt. Inte heller är vår avsikt att ordagrant återge exempelvis våra intervjuer i 

empirin utan snarare hitta mönster och överensstämmelser och därmed få djupare 

förståelse.  

 

 

2.4.2 Objektivitet 

Objektivitet i sin enklaste form innebär korrekt återgivning av data utan några 

redigeringsknep såsom vinklingar eller utelämning av information (Lundahl och Skärvad, 

1982). Objektivitet på högre nivå har tre huvudståndpunkter enligt Lundahl och Skärvad 

(1982). 

 

1. Fullständig objektivitet är möjlig och bör eftersträvas. 

2. Fullständig objektivitet är inte möjlig, men största möjliga saklighet bör 

eftersträvas. 

3. Medvetet subjektivitet är förvarbart eftersom det ger de intressantaste resultaten. 

 

Vi har under arbetets gång strävat efter att se opartiskt på vårt undersökningsobjekt och 

att ha ett logiskt fundament i teori, analys och slutsats. Under hela arbetet har vi varit 

öppna för nya synsätt och olika perspektiv och försökt att inte låsa oss i en specifik 
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tankebana. Enligt klassificeringen ovan intar vi den andra huvudståndpunkten då vi så 

sakligt som möjligt redovisar våra antaganden och utgångspunkter. 

 

Problematiken kring objektivitet är dock omfattande. Trots att vi har strävat efter 

objektivitet har vi en personlig referensram som starkt påverkar vårt beteende inklusive 

arbetet med uppsatsen. Det vore naivt att tro något annat. Undersökningen har således 

anpassats till våra specifika förutsättningar och värderingar. Objektivitet är ett ideal att 

arbeta mot men ingenting absolut som kan uppnås av oss. 

 

 

2.4.3 Generaliserbarhet 

Med en fallstudie är målet att öka förståelsen för generella mekanismer bakom ett 

fenomen. Genom att förstå vad som sker samt hur och varför det sker torde man kunna 

göra det. Generalisering sker till teori och kallas då för analytisk generalisering. I 

Gustavsson (2004:126) kan man läsa: ”Fallstudier kan inte generaliseras till en större 

population i bemärkelsen hur många, hur mycket och hur ofta, det kräver statistisk 

generalisering” . Då vi inte har som mål att statistiskt säkerställa något har uppsatsen 

endast en analytisk generaliserbarhet. Resultaten av vår studie kan användas för att skapa 

teorier och tillsammans med redan befintliga teorier utgöra den grund som de empiriska 

resultaten kan studeras mot. 

 

Redan existerande teori inom området visar ingen samlad bild av faktorer som kan 

förklara huruvida lönsamhet uppnås vid global sourcing av små serier från 

lågkostnadsländer. Vi har för avsikt att koppla ihop vår teoretiska referensram med våra 

empiriska resultat och därigenom utveckla en helhetsbild av de barriärer och möjligheter 

som måste beaktas vid en utlandsetablering. Av den orsaken gäller våra resultat främst 

det undersökta fallföretaget men kan även agera som en fingervisning eller antydan i ett 

större sammanhang. 
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3 Teoretisk Referensram 
 

Vi kommer att använda teorier som ett underlag för vår undersökning och som verktyg 

för att tolka och förstå vårt insamlade empiriska material. Inledningsvis i detta kapitel 

beskriver vi kortfattat de teorier vi funnit lämpliga givet studiens problemområde, på det 

sättet försöker vi ge läsaren förståelse för vad teorierna har för betydelse för studien. 

Därefter diskuteras varje område mer ingående både ur ett rent teoretiskt perspektiv men 

även den kritikbildning som varje teori skapar. 

 

 3.1 Inledning 
 

Genom att knyta samman teorier kan man se samband som ger en större förståelse för 

företagets existens och utfall. Vi har i detta kapitel valt att skapa två olika 

angreppspunkter för att bryta ner studien till en nivå där samband och förståelse kan 

mötas. Ett företag påverkas både av yttre krafter som t.ex. landspecifika faktorer samt 

inre krafter, t.ex. strategival och värdekedjor, vilket gör att vi måste ta hänsyn till bägge 

aspekterna. Vi har därför valt att utnyttja teorier som uppfyller de behov givet studiens 

problemområde. Vi kommer i inledningen av detta kapitel beskriva de valda teorierna 

samt ge lite synpunkter på deras funktion för denna studie. Därefter beskrivs teorierna i 

sin helhet, dessutom framförs kritik samt egna tankar. 

 

 

Värdekedjan (Porter, 1985) - Företags-nivå 

Värdekedjan beskriver hela produktens flöde från råvara till slutkund vilket skapar 

förståelse för Tetra Paks förädling. Den linje som Tetra Paks värdekedja har idag är den 

väg som vi ska granska för att försöka skapa mervärde för företaget. Idag arbetar 

företaget med ett marknadsbolag som håller i kontakten med kunder och marknaden 
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vilket skapar ett stort gap mellan FoU4-enheten och den lokala marknaden. Hur påverkar 

detta företagets möjlighet att anpassa sig till marknaden? Den relationen företaget har 

med sina underleverantörer är mycket viktig för företaget, det måste finnas en förståelse 

för hur möjligheterna till liknande relationer finns samt hur företagets interna processer, 

t.ex. montering och produktion, kan uppnå liknande resultat som företagets svenska 

fabrik har idag. 

 

Global sourcing – Företags-nivå 

I ett skede där inhemska leverantörer inte längre klarar av att tillgodose företagets behov 

vänder sig företaget mot omvärlden och internationaliserar sin anskaffningsprocess. Det 

som initialt börjar som en tvångsåtgärd kan med tiden bli en konkurrensstrategi. Vägen 

till en fullständigt integrerad internationell sourcing – global sourcing är fylld med en rad 

potentiella motgångar som i ett tidigt skede måste identifieras och övervinnas (Monczka, 

1989). I denna teori tas de vanligaste hinder upp som företaget kan möta samt olika 

strategier som bör användas för att nå till nästa fas där en framtidsvision är en fullständig 

koordinering och integrering av företagets samtliga delar. Viktigt är att företaget ständigt 

strävar efter att nå nästa fas i vetskap om att konkurrenter gör detsamma för att inte bli 

utkonkurrerad. Tanken med denna teori är att identifiera i vilken fas TP D&Bs 

underenhet i Brasilien kommer att befinna sig, i ett första skede, samt identifiera en 

lämplig anskaffningsstrategi. Teorin ökar medvetenheten om vikten av en korrekt 

implementerad anskaffningsstrategi och visar vilken ökning i verksamhetsresultat en 

korrekt implementering medför.  

 

Sex strategiska roller - Företags-nivå 

Det senaste decenniets sänkta tariffer och tullar har resulterat i ett handelshinder mindre 

för företag som funderar på utlandsetablering och samtidigt ett hot mot företag som sedan 

tidigare har upprättat fabriker i syfte att undkomma handelshinder. Det har även visat sig 

att verksamhet i lågkostnadsländer som tidigare ansågs vara lönsamt kanske ändå inte alls 
                                                        
4 Forskning och utveckling 
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är så lönsamt då ineffektiv produktion minskar vinsterna. Utifrån två faktorer, 

anledningen till verksamhetens geografiska placering och dess betydelse för företaget, 

kan olika roller tilldelas anläggningen (Ferdows, 1997). Modellen tar hänsyn till ännu en 

dimension – konkreta och abstrakta fördelar. Beroende på primära syftet med den nya 

verksamheten uppnås fördelarna i olika proportioner. Utifrån TP D&Bs föreställning och 

primära syfte med en anläggning i Brasilien avser vi att med hjälp av denna teori hitta 

faktorer som spelar in vid utformningen av en monteringsanläggning. Vi ska bedöma 

vilka roller som erbjuder störst möjligheter utifrån den kompetens och de resurser som 

finns att tillgå. 

 

Roller för nationella underenheter - Företags-nivå 

Ett problem som ofta uppstår vid etablering utomlands är avvägningen mellan kontroll 

och frihet, kontroll för ledningen och frihet för underenhetsansvarige. Disparata viljor 

leder ofta till osämja. Vi ska med denna teori ta upp hur differentierad styrning kan stävja 

problematiken (Bartlett och Ghoshal, 1986). Beroende på vilken kompetens underenheten 

förfogar över och av vilken vikt marknaden är går det att klassificera företag i en 

fyrfältsmatris. Beroende på underenhetens placering i matrisen finns olika 

tillvägagångssätt för att förhindra ovannämnda problematik. Modellen ger även en 

anvisning om vilken roll underenheten bör ta på sig för maximal nytta och hur den ska 

agera för att undvika hinder. Det finns stora likheter med ovan nämnda teori, sex 

strategiska roller, då båda avser att definiera roller för en anläggning i utlandet. En viktig 

skillnad är dock att anläggningens förutsättningar för respektive teori skiljer sig åt vilket 

medför att även rollerna i de olika teorierna kommer att divergera beroende på avsikten 

med anläggningen. Avsikten är att hitta en trolig placering av TP D&Bs underenhet i 

Brasilien i modellen och därmed kunna dra slutsatser om vilket ansvar underenheten bör 

delegeras och vilka ingripanden som bör göras för att undvika uppdykande hot som 

förekommer på en marknad där ett företag är verksamt. 
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PEST-analys – Land-nivå 

Geopolitiska faktorer skapar ständigt osäkerhet vid nyetablering, det är dock inte sagt att 

osäkerheten är negativ. Omvärldsfaktorer skapar komparativa fördelar samtidigt som 

instabilitet är en faktor som ständigt gör sig påmind (Bennet 1998). PEST5-analys bryter 

ner de landsspecifika faktorerna för att skapa en förståelse i landets företagsklimat och 

omgivning. I många lägen kan företagen se stora fördelar med att upprätta en anläggning 

inom ett visst område eller ett land, en syn som snabbt kan grumlas av osäkerhet och 

instabilitet i landet. De komparativa fördelarna kan vara stora men det är sällan som de 

överväger en osäkerhetsfaktor (Johnson och Scholes, 1999). Vi ska försöka använda 

PEST-anlaysen på Brasilien för att skapa insikt i Tetra Paks möjligheter till etablering 

och framgång. 

 

Porters Diamant (Porter, 1990) – Kluster-nivå 

Diamantmodellen förklarar klusterdynamiken och hur företagen utnyttjar de komparativa 

fördelarna för att uppnå maximal nytta. Kluster uppstår genom företagens specialisering 

vilket förflyttar företagen till områden där resurser uppfyller branschens krav. Det är 

dock inte sagt att det är nödvändigt för ett företag att söka maximala komparativa fördelar 

för att lyckas på marknaden utan det är många andra omständigheter som avgör (Porter, 

1990). I Tetra Paks fall är inte kompetens eller billig arbetskraft lika viktig som teknologi 

och kvalitet vilket gör att behovet av närliggande underleverantörer och konkurrenter inte 

är nödvändiga ur prissynpunkt. Kluster för dock med sig kompetent personal samt 

påskyndar utvecklingen inom branschen vilket gör att klusterdynamiken kanske är viktig 

ur andra aspekter än kostnadsminimering. Vi använder Porters diamantmodell för att 

bryta ner problemet och försöka klargöra om TP D&B ska ta hänsyn till sina 

konkurrenter och underleverantörer vid upprättandet av en ny fabrik.  

 

 

                                                        
5 Political Economical Sociological and Technological Factor 
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3.2 Värdekedjan  
 

Året 1985 presenterade Porter sin nya bok med värdekedjetänkandet (Value chain). 

Porter (1985) tog fram modellen som grund för att kunna analysera företags 

värdeskapande aktiviteter. Modellen ska kunna användas som verktyg av företags 

beslutsfattare för att analysera och omforma såväl deras interna som externa processer, 

för att på det sättet kunna öka effektiviteten i verksamheten. Porter (1985) menar att 

värdekedjetänkandet är applicerbart på alla företag oberoende av bransch. Värdekedjan 

består av värdeskapande aktiviteter som binder samman företagets försörjningsdel, t.ex. 

råmaterial, inre logistikaktiviteter och produktionsprocesser, med den levererande och 

säljande delen (Stabell och Fjeldstad, 1998). Modellen ska ge förståelse för vilka intäkter 

och kostnader som de olika aktiviteterna ger upphov till Porter (1985).  

 

Definition av värdekedjan enligt Porter (1985): 

”Värdekedjan beskriver det flöde som förädlar en produkt; från råvara till förbrukning. 

Denna kedja kan visualiseras som en sekvens av operationer, eller som en parallell 

struktur av stödjande funktioner.”         

          Porter, 1985 
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Vi har i figuren nedan illustrerat var TP D&B samt marknadsbolaget i Brasilien befinner 

sig. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.1 Värdekedjan (Porter, 1985), (Egen bearbetning) 

 

Värdekedjetänkandet för in fyra strategiskt viktiga områden:  

1) Företagets koppling till leverantörer  

2) Företagets koppling till kunder  

3) Processkopplingar inom en affärsenhets värdekedja  

4) Kopplingar mellan affärsenheter inom företaget 

 

1. Porter (1985) menar att det finns strategiskt mycket viktiga kopplingar bakåt (till 

leverantör) i värdekedjan. Ett exempel på detta är frekventa lagerpåfyllningar som 

väsentligt kan reducera kapitalbindningen i lager (Just-in-Time). Kopplingen ger 

företag och dess underleverantörer möjlighet till konkurrensfördelar genom att 

ST
Ö

D
A

K
TI

V
IT

ET
ER

 INFRASTRUKTURELLA AKTIVITETER 

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 

   FORSKNING & UTVECKLING, DESIGN 

          ANSKAFFNING 
 
INKÖP, 
LAGER, 
MATERIAL- 
HANTERING 

 
 
PRODUKTION 

 

LAGER          
&  
DISTRIBU-
TION 

 
FÖRSÄLJNING 
& 
MARKNADS-
FÖRING 

 
             
SERVICE 

 

MARGINAL PRIMÄRAKTIVITETER 
TPs Marknadsbolag TP D&Bs Monteringsanläggning 



3 Teoretisk Referensram 
 

 

41 

skapa lösningar för att samordna och optimera aktiviteter. Vid etablering av en 

monteringsfabrik kommer det vara mycket viktigt för TP D&B att skapa 

effektivitet och produktivitet motströms i värdekedjan, dvs. till vänster i bilden. 

 

2. Det är med hjälp av aktiviteter som kundvärde skapas. Med aktiviteter avses det 

som företaget faktiskt gör för att designa, producera, marknadsföra, leverera och 

ge service åt sina produkter. Modellen, och dess aktiviteter, ska skapa de optimala 

förutsättningarna för företaget ur ett kundperspektiv (kundvärde). Kundvärdet ska 

i sin tur underlätta kostnads och/eller differentieringsfördelar (Porter, 1985). 

Denna del av värdekedjan har TPs marknadsbolag fokuserat på (se Figur 3.1).  

 

3. Den inre värdekedjan kan delas upp i primära och stödjande aktiviteter. Primära 

anses de värdeskapande aktiviteterna, vilka transformerar råmaterialet till färdiga 

produkter. Processer och verksamheten måste fortlöpa på ett tillfredställande sätt, 

därför är det viktigt att de stödjande aktiviteterna fungerar, dessa är nödvändiga 

för företagets framtida utveckling (Porter, 1985).  

 

4. Värdekedjan  består av aktiviteter som är inbördes beroende av varandra. Det 

handlar om att modellen ska identifiera värdeskapande och icke-värdeskapande 

kostnader. Det företagsinterna samspelet är viktigt ur en 

kostnadsminimeringssynpunkt, kommunikationen enheter emellan måste fungera 

så att inte en aktivitet försvårar utförandet av andra aktiviteter. Kopplingar mellan 

aktiviteter kan leda till konkurrensfördelar genom optimering och samordning 

(Porter, 1985).  

 

3.2.1 Kritik samt egna tankar kring teoribildningen 

Det marknadsbolag som Tetra Pak har i Brasilien har flera funktioner för företaget. 

Marknadsbolaget marknadsför och säljer företagets produkter vilket gör att det lätt kan 
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placeras in i värdekedjan enligt pilen i figur 3.1. Det lokala bolaget i Brasilien, 

marknadsbolaget, fokuserar på den högra delen av värdekedjan vilket gör att det ständigt 

strävar efter att gå mot service. En monteringsfabrik skulle dock få ett annat primärsyfte 

vilket gör att det förmodligen skulle söka sig längre till vänster i figuren. Med hjälp av 

denna teori ska vi försöka utreda vad olika strategier för företaget skulle innebära ur ett 

värdekedjesynsätt. Är det möjligt att gå motströms i värdekedjan, åt vänster i figur 3.1, 

eller skulle detta stöta på komplikationer? Ett exempel på ett sådant problem skulle kunna 

vara bristen på kompetens och komponenter. Dessutom är det inte säkert att företaget vill 

ta nästa steg i värdekedjan vilket skulle vara ett steg till höger i figur 3.1, därmed skulle 

företaget uppnå en ny strategi, något som kanske inte är syftet med en etablering i landet.  

 

Värdekedjan bygger på hur det traditionella tillverkningsflödet ser ut. De senaste årens 

tekniska framsteg och ökade informationsutbyte gör att ett flertal författare anser 

modellen förlegad och att den inte längre lämpar sig för att beskriva många av dagens 

företag. Idag kan dematerialiserade resurser som t.ex. information och kapital röra sig 

relativt fritt på marknaden. Detta innebär att det kedjelika värdeskapande traditionella 

mönstret kan lösas upp (Normann och Ramirez, 1994). Den teknik och det Normann och 

Ramirez (1994) använder som argument mot värdekedjan kanske kan utnyttjas av Tetra 

Pak. Tillströmning av kapital och kompetens skapar möjligheter för företaget att utveckla 

den tilltänkta monteringsanläggningen till en anläggning med stor strategisk betydelse. 

Den utveckling inom landet som dessa två faktorer skapar kan förändra alla 

förutsättningar för Tetra Pak att utveckla sin anläggning.  

 

Shank och Govindarajan (1993) framför kritik mot att modellen endast fokuserar på det 

värde som det egna företaget skapar (value added). Det är viktigt att inte företagen 

förbiser hur förhållanden i värdekedjan, kanske flera steg från det egna företaget, kan 

komma att påverka verksamheten och de beslut som måste fattas. Med hjälp av Porters 

diamant (Porter, 1990) och PEST-analys, i slutet av teorikapitlet, ska vi försöka bryta ner 

omgivningen för att skapa en större förståelse för de yttre värdekedjorna. Företaget 
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påverkas ständigt av yttre omständigheter vilket klargör behovet av en fullständig 

omvärldsanalys.  

 

Enligt kritikerna bör man anta ett värdekedjeperspektiv för att designa strategiska 

samarbeten för att på bästa sätt gynna alla parter. Cox och Lamming (1997) menar att 

fokuseringen på det interna value-added perspektivet innebär att ineffektiviteten, som kan 

uppkomma vid transaktioner mellan de olika värdesystemen, riskerar att undervärderas. 

De hävdar vidare att företagen kan luras av hur de presterar, även om utvecklingen ser 

positivt ut kan företagen förlora i konkurrenskraft på grund av svagheter i resten av 

värdekedjan. Det Cox och Lamming (1997) avser med sina argument kan dock Tetra Pak 

undvika, företaget avser att sourca internt. De parter som används inom Tetra Pak för att 

möjliggöra denna monteringsanläggning är inte utomstående utan finns inom 

organisationen. Därmed är det inte sagt att suboptimering inte finns inom företaget, detta 

är dock ett problem som koncernen måste kartlägga. Suboptimering är ett stort problem 

när avstånden blir långa och antalet dotterbolag ökar, vilket är fallet för Tetra Pak, det är 

dock ett internt problem som ständigt bearbetas. 

 

3.3 Global sourcing 
 

Under 1980-talet växte ett nytt fenomen fram – utländska producenter började ta 

marknadsandelar i snabb takt i flera branscher. Övergången var så snabb att inhemska 

leverantörer omöjligt kunde leva upp till det förändrade köpmönstret som uppstod bland 

inhemska kunder. På grund av detta var inhemska köpare tvingade att se sig om efter nya 

leverantörer, och sourca i utlandet, på utländska marknader, allt för att förhindra fortsatt 

erosion av den inhemska marknadsandelen. Utländsk handel blev ofta en defensiv åtgärd 

(Monczka, 1989). 

 

Det finns behov av att sourca utanför landsgränsen då företag förväntar sig en dramatisk 

förändring och förbättring inom fyra kritiska områden (Monczka, 1989). 
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• Kostnadsreduktion 

• Kvalitetsförbättringar 

• Ökad exponering för ny teknologi 

• Leverans- och säkerhetsförbättringar 

 

Ovan nämnda punkter kan vara orsaker för global eller internationell sourcing. Det finns 

en distinkt skillnad mellan dessa två begrepp som är nödvändiga att hålla isär. 

Internationell sourcing innebär att ett företag köper från utländska leverantörer. Det finns 

dock en avsaknad av koordinering mellan det inhemska och utländska företaget. Till 

skillnad från internationell sourcing har global sourcing ett behov av koordinering mellan 

företag som tar hänsyn till gemensamma processer, teknologier och leverantörer 

(Monczka och Trent, 1991). 

 

Fler orsaker till att företag vill sourca internationellt kan vara följande: (1) införa 

konkurrens på den inhemska marknaden, (2) etablera  och exponera sig på den utländska 

marknaden, (3) uppfylla orimliga krav, (4) öka antalet tillgängliga leverantörer och (5) en 

motreaktion på konkurrenters sourcing. Huvudsakliga anledningar till att sourca 

internationellt kan skilja sig mellan företag men ovanstående faktorer finns alltid med 

bland motiven (Monczka och Trent, 1991).  

 

3.3.1 Internationalisering av anskaffningsprocessen 

Allteftersom ett företag i större omfattning använder sig av utländska leverantörer skaffar 

man sig större erfarenheter av internationell handel och slutligen blir 

anskaffningsprocessen en konkurrensstrategi. Internationalisering av 

anskaffningsprocessen kan delas upp i fyra faser, två reaktiva och två pro-aktiva enligt 

bilden nedan (Monczka och Trent, 1991). 
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Figur 3.2 Internationalisering av anskaffningsprocessen, (Monczka och Trent, 1991). 

 

 

Karaktäristika för första fasen – uteslutande inhemsk handel: 

• Minimalt eller inget behov av internationell sourcing-information 

• Avsaknad av internationella datasystem  

• Utländska produkter anskaffas genom inhemska leverantörer 

 

Första fasens företag ägnar sig uteslutande åt inhemsk handel, antingen för att de inte 

anser sig ha något behov av internationell handel eller för att de saknar kompetens för att 

bedriva internationell handel. Inhemska leverantörer tillhandahåller alla resurser företaget 

behöver. Detta innebär dock inte att företaget inte använder sig av utländska produkter i 

sin verksamhet. Många av dessa företag har leverantörer som involverar sig i 

internationell eller global sourcing. Första fasens företag har små behov av internationell 

sourcing och som ett resultat utav detta har dessa inga utvecklade datasystem för 

informationsdelning. Avsaknaden av information medför att möjligheten för att jämföra 

olika sourcing alternativ saknas (Monczka och Trent, 1991). 

Fas 1 Fas 2 Fas 3 Fas 4 

Reaktiv Pro-aktiv 

Uteslutande 
inhemsk 
handel 

Integration 
av en global 
anskaffnings
strategi 

Internationell 
handel som 
en del av 
strategin 

Utländsk 
handel vid 
behov 

Internationalisering av anskaffningsprocessen 
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Karaktäristika för andra fasen – utländsk handel vid behov: 

• Internationell sourcing vid behov 

• Ökat behov av global information 

• Reaktivt beteendemönster 

• Begränsade möjligheter till internationell handel 

 

En rörelse till andra fasen kan skönjas då ett företag har behov som inte kan tillgodoses 

av den egna marknaden eller för att konkurrensen hårdnar som resultat av att 

konkurrenter sourcar internationellt. Denna reaktion kan vara följden av att inhemska 

leverantörer är otillräckliga i något avseende, exempelvis att nå upp till kundens krav. 

Detta är särskilt vanligt för högteknologiska företag som är i framkanten på utvecklingen. 

Ofta är kraven från företaget så högt ställda att endast vissa utländska leverantörer som 

specialiserat sig kan nå upp till dem. Första fasens firmor tvingas ofta till andra fasen av 

händelser på leverantörsmarknaden såsom störningar i leveranser, hastigt förändrade 

valutakurser, minskat inhemskt utbud och plötsligt uppdykande konkurrenter. 

Internationell handel för andra fasens företag sker vanligtvis på behovsbasis. En 

förutsättning är dock att tillgång till information finns. Andra fasens företag är starkt 

beroende av att utländska distributörer förser dem, inte bara med varor, utan även med 

information. Den internationella handeln är dock starkt begränsad och är till omfattningen 

relativt liten (Monczka och Trent, 1991).  

 

Karaktäristika för tredje fasen – internationell handel som en del av strategin: 

• Ledningen stödjer global sourcing 

• Ett globalt perspektiv på potentiella sourcing marknader 

• Pro-aktiv strategiformulering vid internationell sourcing 
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• Användning av kvalificerade inköpare, dotterbolag eller internationella 

inköpsavdelningar (IPOs6) 

 

Den tredje fasen är resultatet av en ökad fokusering på en internationell 

anskaffningsstrategi som medfört signifikanta förbättringar i företagets 

anskaffningsprocess. I detta skede har man uppmärksammat vikten av att se marknaden 

från ett globalt perspektiv. Inte förrän i denna fas använder sig företaget av pro-aktiva 

sourcing-strategier, det vill säga man sourcar aggressivt för att få fördelar gentemot 

konkurrenter. En övergång från andra till tredje fasen uppkommer på grund av lägre 

inköpspriser och andra förbättringar utav företagets verksamhet som härrör från 

internationell handel. Under fasskiftet utvecklas en global attityd och en medvetenhet om 

alternativa sourcing-möjligheter för att uppnå ytterligare mål i företaget (Monczka och 

Giunipero, 1983). I många fall kan en framgångsrik adaptering till en pro-aktiv sourcing-

strategi avgöra huruvida man lyckas på en stark konkurrensutsatt marknad i termer av 

pris, kvalitet och kundnöjdhet. Ledningens stöd och involvering under fasskiftet är en 

viktig del för utvecklingen och implementeringen av den internationella sourcing-

strategin (Monczka och Trent, 1991). 

 

Karaktäristika för fjärde fasen – integrering av en global anskaffningsstrategi: 

• Maximala globala sourcing-effekter 

• Stort informationsbehov 

• Integrering och koordinering av globala sourcing-krav för att uppnå 

synergieffekter vid anskaffningsprocessen 

• Tilldela design-, utvecklings- och sourcing-funktioner till den mest lämpade 

affärsenheten 

• Fullständig integrering av organisationens informationssystem 

• Etablerade utvärderings- och belöningssystem för global sourcing 

 

                                                        
6 International Purchasing Offices 



Utlokalisering av montering till lågkostnadsländer – en fallstudie om Tetra Paks etablering i Brasilien 
 
 

48 

Den fjärde och sista fasen i en internationell anskaffningsprocess är åstadkommen då 

företaget fullt ut inser och kan ta vara på de fördelar som en fullständig integrering och 

koordinering av anskaffningskraven innebär. I den fjärde fasen har man en 

anskaffningsprocess som är överlägsen de tidigare fasernas anskaffningsprocess. Denna 

fas representerar fullständig global sourcing i motsats till internationell sourcing där 

hänsyn inte tas till koordinering mellan företag. Då detta är den mest sofistikerade av alla 

anskaffningsstrategier ställer det även de högsta kraven på ledningen. Vidare måste 

världsomfattande informationssystem finnas tillgängligt. Kompetent personal, 

koordineringsmekanismer och en effektiv organisationsstruktur är viktiga förutsättningar 

för global sourcing. Verksamhet på den här nivån förutsätter även att inköp, tillverkning 

och teknologi samverkar för att uppnå ett globalt nätverk som optimerar 

leverantörsmöjligheterna (Monczka och Trent, 1991). 

 

Johanson och Wiedersheim-Paul (1975) har en snarlik uppdelning av ett företags 

internationaliseringsprocess som också består av fyra sekvenser. I denna modell skiljer 

sig stegen åt i form av involveringsgrad och beskriver en successivt ökande 

resurssatsning och marknadskännedom. 

 

1. Inga regelbundna exportaktiviteter 

2. Export via oberoende representanter (agenter) 

3. Marknadsbolag 

4. Produktion/tillverkning 

 

Det första steget implicerar minimal resursinsats och avsaknad av informationskanaler till 

och från marknaden. I det andra steget har informationsflödet ökat och regelbunden 

information om försäljningspåverkande faktorer kommuniceras. Även viss resurssatsning 

har gjorts. I det tredje steget finns en kontrollerad informationskanal till marknaden. 

Möjligheter till att styra mängden och slaget av informations finns. Det sista steget 
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innebär än större resursanspråk än det föregående steget. Den största skillnaden mellan 

denna och den föregående modell, av Monczka (1989), är att den reaktiva/pro-aktiva 

dimensionen saknas här.  

 

 3.3.2 Progression från internationell till global sourcing 

Då ett företag uppnår den tredje fasen i modellen, internationalisering av 

anskaffningsprocessen av Monczka och Trent (1991), har det tagit beslutet att 

vidareutveckla internationell sourcing till en anskaffningsstrategi för att uppnå 

konkurrensfördelar. Inom tredje och fjärde fasen återfinns fem unika internationella 

sourcing-strategier som tillsammans utgör den bredare ”global sourcing” strategin. Var 

och en av dessa utgör en progression mot en integrering och koordinering av 

anskaffningskraven för att slutligen utmynna i en för företaget unik global sourcing-

strategi (Monczka och Trent, 1991). 

 

Strategi 1: Utse inhemska köpare  för internationell handel 

Den initiala strategin antagen av ett företag som följer den pro-aktiva strategin är att utse 

en inköpsavdelning eller -ansvarig som har internationellt inköpsansvar. Kännetecknande 

för det är att köparen måste bygga upp ett nätverk med internationella leverantörer för ett 

begränsat antal produktsorter, ofta standardprodukter.  

 

Det är framförallt under övergångsfasen mellan reaktiv och pro-aktiv som störst motstånd 

inom organisationen uppkommer. Det handlar ofta om ett nationellt revirtänkande hos 

köpare som visar sig i form av motvilja mot utländska produkter. Dock är den här 

bojkotten bara en av många barriärer som måste övervinnas för att öka global sourcing. 

Bland övriga barriärer kan nämnas (1) avsaknad av praktisk kunskap om internationella 

inköp, (2) köpares inneboende motstånd mot förändring, (3) inhemsk 

marknadsnationalism, (4) decentraliserade organisationsstrukturer som försvårar en 

förändring, (5) kunskapsbrist om det utländska landets praxis, språk och kultur och (6) 
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förändring ställer ökade krav på anpassning till längre ledtider och längre 

leverantörskedjor. För att lyckas inom den internationella handelsarenan krävs att man 

eliminerar ovan nämnda barriärer. Bland de vanligaste metoderna för eliminering 

återfinns (1) utbildning och träning av personal, (2) lyfta fram framgångssagor för att 

motivera, (3) ledningens fulla stöd, (4) ta hjälp av agenter i utlandet, (5) utnyttja 

kunskapen från eventuella befintliga dotterbolag i utlandet, (6) etablera internationella 

inköpsavdelningar (IPOs) och (7) använda sig utav ursprungsbefolkningen för 

representation av företaget. Negativa attityder övervinns primärt av metoderna (1), (2) 

och (3) dvs. utbildning blandat med framgångssagor understött av ledningen (Monczka 

och Guinepero, 1983).  

 

I likhet med Monczka och Guinepero (1983) anser Johanson och Wiedersheim-Paul 

(1975) att ett stort hinder är kunskapsbrist. Även avsaknad av resurser är ett problem. 

Lösningen på problemet menar de är stegvisa beslut och kunskapsinsamling om 

marknaden. Gradvis integrering på den nya marknaden och kunskapsutnyttjande kommer 

att generera ny kunskap och med tiden kommer företaget ha ackumulerat tillräckligt med 

kunskap för att kunna öka sin integrering (Johanson och Vahlne, 1977).  På så sätt ska 

risken i marknadsinvesteringar reduceras. Vidare menar Johanson och Wiedersheim-Paul 

(1975) att hinder som kunskaps- och resursbrist är ett ständigt problem som bör 

motverkas fortlöpande. Bland barriärer som måste övervinnas nämner Johanson och 

Wiedersheim-Paul (1975) också ett psykiskt avstånd. Exempel på psykiskt avstånd är 

länder som är geografiskt långt ifrån men kulturellt nära varandra som England och 

Australien, i kontrast till USA och Kuba som är geografiskt nära men kulturellt långt 

ifrån varandra. Psykiskt avstånd överbryggs genom ”experimentell” kunskap, denna 

kunskap kan i sin tur uppnås genom att själv ge sig in på marknaden och få erfarenhet 

(Johanson och Vahlne, 1990). 
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Strategi 2: Företaget tar hjälp av dotterbolag eller underenhet för internationell 

sourcing  

 Allteftersom företaget ökar sin internationella handel inom ramen av den tredje fasen 

kommer strategi 1 inte längre att räcka till för den ökade volymen och de högre kraven 

som det medför. Det ökade informationsbehovet för att understödja den internationella 

handel som uppstår kan snabbt överskrida de befintliga resurserna. Ett naturligt nästa steg 

blir därför att i högre grad utnyttja externa källor för insamling av information och 

kunskap. Det inkluderar dotterbolag och underenheter i utlandet men även mässor, 

exportagenter, säljare, ingenjörer och representanter för andra utländska företag 

(Monczka och Trent, 1991). Enligt Johanson och Wiedersheim-Paul (1975) skulle dessa 

motsvara agenter i utlandet. Ett dotterbolag eller en underenhet i utlandet har den 

fördelen att dessa enklare kan identifiera externa källor och expediera skeppning och 

transport av följande anledningar: (1) större kunskap om lokala leverantörer, (2) 

förtroende och fullmakt från lokala leverantörer, (3) större kunskap om affärspraxis och 

(4) bättre kommunikationsfärdigheter. De primära nackdelarna med strategi 2 är att den 

berörda underenheten eller dotterbolaget riskerar att inte få tillräckligt med stöd från 

moderbolaget och ledningen. När volymen ökar ytterligare räcker inte strategin till längre 

utan man blir tvungen att införa internationella inköpsenheter (beskrivet nedan) för att nå 

satta mål (Monczka och Trent, 1991). 

 

Strategi 3: Internationella inköpsavdelningar (IPOs) etableras över världen 

I fall då internationell handel inte kan tillgodoses av företagets underenheter och filialer i 

utlandet har den logiska responsen varit en etablering av internationella 

inköpsavdelningar (IPOs). Detta utav Monczka och Trent (1991) kallad strategi 3 betyder 

att man har en inköpsenhet som stödjer det inhemska företaget med sourcing-behov. 

Detta innefattar aktiviteter såsom (1) identifiering av utländska leverantörer, (2) 

expediera och spåra sändelser, (3) förhandla om kontrakt, (4) säkerställa att köpare och 

säljare förstår varandra, (5) tillhandahålla provexemplar, (6) teknisk underhåll, (7) 
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representera företaget, (8) support (för FoU-avdelningen) och (9) säkerställa kvaliteten. 

Svårigheter som kan uppstå i koordineringen av aktiviteterna är att de enheter som 

traditionellt har haft ansvar för aktiviteterna ovilligt lämnar ifrån sig ansvaret. I och med 

att aktiviteterna tilldelas en annan enhet – en internationell inköpsavdelning (IPO) – 

medför detta att även en del av budgeten försvinner. Dock behöver detta inte vara ett 

större problem enligt Monczka och Trent (1991). Genom att informera om fördelarna 

med att ha specialister som sköter inköp kan man effektivisera verksamheten och därmed 

överbrygga fördomar. Genom framgångssagor kan fördelarna med en internationell 

inköpsenhet göras än mer synliga och realistiska. Lämpligen skulle ett marknadsbolag, 

som är det tredje steget i modellen av Johanson och Wiedersheim-Paul (1975), kunna 

tilldelas sourcing-ansvar och således motsvara en IPO. 

 

Strategi 4: Tilldela utformnings-,  uppbyggnads- och sourcing-ansvar till en 

underenhet någonstans i världen 

Inom strategi 4 har man tagit steget längre och byggt vidare på den internationella 

inköpsenheten och tilldelat dessa ett större ansvar. Förutom enbart sourcing har dessa 

enheter även till uppgift att utforma och bygga exempelvis en produkt (Monczka och 

Trent, 1991). Även om enheterna får specifikation från högre instans för produkten så 

ligger det slutliga ansvaret på affärsenheten. Tanken med strategi 4 är att kunna ta till 

vara komparativa fördelar inom tillverkning, teknologi och distribution som en enhet har 

gentemot en annan. Att dra nytta av dessa komparativa fördelar var helst inom företaget 

de existerar kommer leda till att företaget presterar bättre och ökar lönsamheten. Strategi 

4 är ett tecken på att ett stort steg mot en global sourcing-strategi har tagits. Som tidigare 

nämnts i inledningen är distinktionen mellan internationell och global sourcing att global 

sourcing har en koordinering mellan affärsenheter och så även strategi 4. I motsats till 

tidigare strategier kräver denna strategi effektivare och mer sofistikerad koordinering av 

underenheter då enheterna i högre grad är autonoma (Monczka och Trent, 1991). 

Produktionssteget i (Johanson och Wiedersheim-Paul, 1975) är det sista steget i en 

progression mot global sourcing. Alternativt skulle produktionssteget kunna motsvara ett 
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spann som sträcker sig från strategi tre till och med fem beroende på hur långt gången 

internationaliseringen är.  

 

Strategi 5: Integrering och koordinering av en världsomspännande global sourcing-

strategi  

Den sista och mest raffinerade strategin syftar till maximal anskaffningseffektivitet. 

Internationella inköpsenheter finns fortfarande och komparativa fördelar utnyttjas 

alltjämnt, skillnaden är att man har samlat gemensamma aktiviteter för att erhålla 

skalfördelar och till fullo tagit vara på synergieffekterna utav specialiserade 

inköpsenheter. För att nå till detta stadium måste hela organisationen engageras till att 

tänka och agera globalt. Ofta betyder det att man måste frångå invanda mönster och 

beteenden (Ohmae, 1989). Man måste ta fram belöningssystem och incitament som 

uppmuntrar enhetschefer och får de att sträva mot en global sourcing-strategi. Det gäller 

att övervinna den inneboende tröghet och de hinder som organisationer ofta upplever vid 

en omstrukturering (Ibid.). Genom att synliggöra de krav som måste uppfyllas och visa 

vilka fördelar en global sourcing-strategi medför underlättas reformen. En korrekt 

implementerad strategi resulterar i förbättringar inom: pris, leverans, leveranssäkerhet 

och leveransteknologier (Monczka och Trent, 1991). 
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Figur 3.3 Internationell vs. global sourcing-resultat, (Monczka och Trent, 1991). 

 

Bilden ovan illustrerar förhållandet mellan de fem strategierna och företagets resultat i 

förhållande till tiden och graden av ledningens stöd och inblandning. Företag som har 

strategi 1, 2 eller 3 är i den tredje fasen av den internationella anskaffningsprocessen 

medan företag som har strategi 4 eller 5 är i den fjärde fasen. De fördelar som tredje 

fasens företag åtnjuter tillfaller även fjärde fasens företag. Företag som tar till sig en 

strategi som sträcker sig bortom internationella inköpsenheter dvs. strategi 4 eller strategi 

5 kan se sin verksamhet avancera mer än vad som hade varit möjligt med de tidigare 

strategierna. Denna progressiva ökning har sin grund i de synergieffekterna som uppnås 

vid en lyckad integrering av de egna inköpsaktiviteter och med ett sofistikerat 

koordineringssystem (Monczka och Trent, 1991).  

 

 

3.3.3 Kritik samt egna tankar kring teoribildningen 

För att kunna dra nytta av ovanstående strategier krävs att organisationsstrukturen tillåter 

dessa omstruktureringar. Även ledningens fulla stöd behövs, både övre ledningens och 

lägre chefers. Det är svårt att motivera hela organisationen och få alla att sträva åt samma 
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håll, speciellt när affärsenheterna ligger geografiskt långt ifrån varandra. Då en 

nyckelfaktor just är ledningens medverkan betyder deras stöd än mer. En metod för att 

säkra ledningens engagemang är att införa olika former av bonus- och incitamentsystem 

för ledningen som främjar åtgärder mot globalisering och på så sätt styra organisationen 

åt det håll strategierna kräver. Detta är dock dyrt och tidsödande och i slutändan är det 

osäkert om bonussystemen har lyckats.  

 

Framgångssagor som Monczka och Trent (1991) nämner för att övervinna motstånd mot 

förändring inom företaget och omorganisering finns inte alltid tillgängliga om 

etableringen precis har ägt rum och det kan ta lång tid innan framgång upplevs. I sådana 

lägen finns få medel att ta till för att vända negativa attityder. 

 

Skräddarsydda strategier som serveras av Monczka och Trent (1991) är lätta att ta till sig 

i teorin men kan säkerligen vara nog så svåra att korrekt implementera i praktiken. Det är 

i slutändan en balansgång av hur pass väl man vill tillämpa strategierna och hur mycket 

avkall man vill göra på dem. Det är svårt att slaviskt följa strategierna då dessa i sig är 

ganska vaga och säger väldigt lite om själva implementeringen, de är snarare till för att 

bygga upp ramar och agera som en guide för att utveckla företagets globala 

anskaffningsstrategi. Strategierna ger ganska stort spelutrymme för hur man väljer att 

tillämpa dessa och för därmed även med sig stora risker då man bryter sig in på tidigare 

outforskade områden. Om man istället frångår strategierna alltför mycket går konceptet 

förlorat. Inte desto mindre måste företag kontinuerligt expandera företagets gränser och 

söka nya möjligheter, vilka ofta återfinns utomland, för att bibehålla sin konkurrenskraft.  

 

Enligt Johanson och Wiedersheim-Paul (1975) behöver inte ett företag slaviskt följa alla 

logiska steg i en internationaliseringsprocess. Innehar företaget tillräcklig kunskap från 

redan genomförda etableringar i andra länder kan etablering ske genom att direkt hoppa 

in i ett mer utvecklat skede. Detta fenomen, att hoppa mellan de olika stegen, är de facto 

relativt vanligt (McKiernan, 1992). Beroende på syftet med etableringen kan den nya 
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enheten ha ansvar som sträcker sig över flera steg och därmed få flera roller. Vi kommer 

nedan att ta upp en teori av Kasra Ferdows som behandlar den strategiska betydelsen av 

olika roller. 

 

3.4 Sex Strategiska roller 
 

Det finns ett flertal olika anledningar till varför företag väljer att etablera en 

fabriksanläggning i ett specifikt land (Ferdows, 1997). Några av de viktigaste 

anledningarna kan vara att dra fördel av:  

 

• Färre tullar och tariffer 

• Lägre personalkostnader  

• Lägre logistikkostnader   

• Närhet till kunder och leverantörer 

• Skapa nya Utvecklings och forskningsenheter genom lokal kompetens 

 

Även Kogut (1983) nämner att kostnader och tariffer inte alltid behöver vara barriärer 

utan kan även representera nya vinstmöjligheter för multinationella organisationer.   

Företag lägger olika fokus på vad ett global fabrik ska tillföra och vilka resurser den ska 

få utnyttja. Ger företaget inte fabriken möjligheten att skapa konkurrensfördelar kommer 

inte fabriken få ta del av den kunskap och de resurser som företaget besitter. Den raka 

motsatsen är de företag som ser den globala tillverkningen som en primär och viktig 

strategisk del av företagets utveckling och konkurrenssituation. De globala 

anläggningarna ska vara innovativa, produktiva, effektiva samt ha stora teknologiska 

resurser. Dessa fabrikerna ska ses som framstående och nyskapande för övriga 

anläggningar inom företaget.  Just framstående och nyskapande anläggningar leder 

utvecklingen och kunskapen framåt inom hela organisationen (Ferdows, 1997). Initialt 

baseras ett beslut om etablering på kunskap om möjligheter. I ett andra skede sker 

utvärdering av alternativ genom relevant kunskap om marknaden (Johanson och Vahlne, 

1977). Generellt sett anser Ferdows (1997) att antalet högteknologiska och strategiskt 
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viktiga globala fabriker speglar företagets konkurrensförhållande. Trots att det är en 

långsiktig och komplicerad process. 

 

3.4.1 Förväntningarna på globala fabriker 

En företagsledning som har en begränsade syn på vad de globala anläggningarna bör 

uppnå kommer att få det svårt att hävda sig och behålla sin konkurrenskraft av följande 

tre skäl (Ferdows, 1997): 

 

1. Minskade tariffer reducerar vikten av de globala fabrikerna med avseende på att 

undgå de handelshinder som finns. De handelshinder som många länder tidigare 

använt sig av har minskat kraftigt under de senaste 50 åren, från tidigare 40 % till 

dagens 10 %. De fabriker som upprättades för att undkomma dessa handelshinder 

har idag svårigheter då fokuseringen på denna faktor för en allt mindre roll på den 

globala marknaden. 

2. Högre krav på utvecklingen samt tillverkning av produkter skapar en allt lägre 

fokusering på personalkostnaderna. Hälften av världens utländska 

direktinvesteringar har varit placerade i tio av världens länder; USA, 

Storbritannien, Spanien, Tyskland, Frankrike, Kanada, Australien, Holland, 

Italien och Belgien. Anmärkningsvärt är att inget av dessa länder har speciellt 

låga löner. Ferdows (1997) menar att förklaringen ligger i att låga 

personalkostnader inte behöver betyda en låg totalkostnad. Många av de länder 

med låga personalkostnader kan inte uppvisa lika hög produktivitet som tidigare 

nämnda länder.  

3. Nya produkter efterfrågas ständigt vilket inneburit att företagens utvecklingsenhet 

och produktionsenhet tvingats till mycket tätare och komplicerade samarbeten. 

Många företag väljer därför att lägga dessa två funktionerna inom samma 

geografiska område, vilket för företagets filosofi till grundläggande 

organisationsteorier där FoU-enheten ligger inom ramen för huvudkontoret. 

Företags erfarenhet om FoU är att kostnaderna lätt blir mycket höga, att dela upp 
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och placera enheten på olika platser skulle därför bli sämre ur en ekonomisk 

synvinkel. Nackdelen är att företaget inte drar fördel av den lokala kompetens 

som finns.  

 

3.4.2 De sex strategiska faktorerna  

Det Ferdows (1997) ville uppnå med strategisk planering var att ta fram ett ramverk för 

företagen där en kategorisering av anläggningens status skulle ge en vägledning för 

framtida strategier. Teorin är baserad på två frågor: 

• Vad är den primära anledningen till anläggningens geografiska placering? 

• Hur stor omfattning och vikt har anläggningen för företaget? 

 

Med hjälp av dessa frågorna kunde Ferdows (1997) ta fram sex olika roller: 

• En ”offshore fabrik” är en fabrik som placerats med syfta att dra fördel av de låga 

lönerna eller andra lågkostnadsfördelar. Till deras ansvarsområden finns bara 

lågkostnadsproduktion, antingen för vidare bearbetning eller för försäljning. FoU 

tillhör inte fabrikens specialisering och anläggningen kommer därför enbart förlita 

sig på det övriga företagets utveckling. 

• En ”källfabrik” är precis som ”offshore fabriken” placerad med tanke på låga 

kostnader, det finns dock en stor skillnad som skiljer dessa fabriker åt. 

”källfabriken” har tillgång till kapital och kompetens för utveckling av 

komponenter, produkter och teknologi.  

• ”Närfabrik” är en anläggning som upprättats för att förse den lokala eller 

regionala markanden med produkter.  

• En ”medhjälparfabrik” förser den lokala marknaden med produkter samtidigt 

som den är med i utvecklingen av nya och befintliga produkter. 

• ”Utpostfabriken” är upprättad för att förse företaget med, ny teknologi och 

kunskap samt de nya idéer som företaget behöver. 
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• ”Huvudfabriken” har kunskapen och resurserna för att skapa och utveckla nya 

produkter och teknologier för företaget. 

 

Fabriker kan befinna sig i en position där två eller flera av ovanstående alternativ 

stämmer in. T.ex. kan det finnas fabriker som utvecklar en specifik komponent samtidigt 

som den förser den lokala marknaden med produkter dvs. en blandning mellan offshore- 

och närfabrik (Ferdows, 1997). 

 

3.4.3 Betydelsen av strategiska fabriker 

När företaget har bestämt sig för vilken kategori som den utländska fabriken ska placeras 

inom är det dags för företagets ledning att avgöra vilken funktion och betydelse som 

fabriken skall ha. Både interna och externa faktorer påverkar fabrikens betydelse vilket 

innebär att den kan förändras med tiden. Faktorer som skatter, tullar och löner kan ha stor 

påverkan på fabrikens betydelse, något som kan innebära att t.ex. en offshore fabrik 

måste byta inriktning till källfabrik (Ferdows, 1997). 

 

För att lättare kunna förstå förändringen i betydelse för de utländska fabrikerna skapade 

Ferdows ett diagram. 
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Figur 3.4 Betydelsen för strategiska fabriker (Ferdows, 1997), (Egen bearbetning) 

 

Diagrammet visar hur betydelsen förändras vid olika roller. En högre eller stigande stapel 

visar hur fabrikens kompetens ökar. Förflyttar sig fabriken i horisontell led genom 

diagrammet kan skillnaderna bli mycket stora för anläggningens betydelse. T.ex. om du 

rör dig från höger i diagrammet, (närhet till marknaden), mot vänster, 

(lågkostnadsproduktion), ser man att det blir en stor förändring för fabriken i bland annat 

struktur och utformning (Ferdows, 1997).   

 

Det kan plötsligt ske stora fluktuationer på marknaden vilket gör att fabriker tvingas till 

stora interna förändringar. Omorganisationer, nya underleverantörer eller förändrad 

kommunikation är vanliga faktorer som måste ses över vid stora förändringar (Ferdows, 

1997).  
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Många företag väljer att behålla majoriteten av sina fabriker i den högra delen av 

diagrammet för att få närhet till marknaden och lokalkännedom. Det finns många olika 

anledningar till varför fabriker uppförs men den vanligaste är ett massproduktionssyfte. 

Flertalet anläggningar kommer därför specialisera sig inom produktion och förse 

marknaden med produkter, dock betyder inte detta att fabrikerna negligerar utveckling 

och effektivisering utan arbetar med det kontinuerligt under produktionens gång 

(Ferdows, 1997). 

 

3.4.4 Utveckling av de strategiska fabrikerna 

Alla de faktorer som påverkar fabriken status komplicerar uppgraderingen av en fabrik, 

dvs. gå den horisontella vägen från vänster till höger i figur 3.4. Fabrikskluster, skillnader 

i längden på produktionsskiften länder emellan och försäljning eller uppköp av fabriker är 

andra stora faktorer som spelar in i fabrikers status och möjligheter för företaget. Nämnda 

faktorer skapar instabilitet i företagets nätverk av fabriker och hämmar därmed företagets 

utveckling. Säkerhet är en annan faktor som har stor betydelse, den är resurskrävande 

men samtidigt skapar den utvecklingsmöjligheter för företaget då den skapar stabilitet 

och självsäkerhet inom organisationen (Ferdows, 1997). 

 

Hur kan företagen undvika instabiliteten? Framstående företag inom den specifika 

branschen skapar robusta nätverk. De robusta nätverken är föränderliga och stabila trots 

stora förändringar på en konkurrensutsatt marknad, detta utan att behöva avsätta 

betydande kapital. Vad Ferdows (1997) menar är att nätverksföretagen kommer att se 

större fördelar vid fortsatt tillverkning än vid byte av strategi. Även Johanson och Vahlne 

(1990) menar att företag i nätverksrelationer utvecklar en stark förbindelse till varandra. 

Genom interaktion och ömsesidigt förtroende skapas långsiktiga och trygga relationer 

(Ibid.). 

 

För att ge klarhet i hur en fabriks utveckling sker skapade Ferdows (1997) ett schema där 

han summerar och klargör de olika faktorerna som spelar in. 
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Figur 3.5 Vägen till högre strategisk roll (Ferdows, 1997), (Egen bearbetning) 

 

För att nå de högre nivåerna i schemat måste företaget investera i fabriken, även om 

investeringarna och resursanspråket som utvecklingen behöver tar ett flertal år är det en 
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bra investering enligt Ferdows (1997). Johanson och Vahlne (1977) nämner även att 

tidsfördröjningen mellan en aktivitet och dess konsekvens kan vara betydande och kanske 

inte en synas om inte aktiviteten utförs kontinuerligt. Ett exempel på en aktivitet som 

måste utföras kontinuerligt för att effekten ska bli synlig är marknadsföring. Även här 

sker oftast en tidsfördröjning innan konsekvensen syns, exempelvis att försäljningen ökar 

(Johanson och Vahlne, 1977). Uppgraderingen i schemat kräver även nytt ledarskap för 

fabriken vilket klargörs i alternativen nedan (Ferdows, 1997). 

 

1) Fokusering på de ogripbara fördelarna – När företag etablerar en fabrik i ett land 

kan fördelarna delas in i ogripbara och gripbara fördelar. De gripbara fördelarna 

kan vara t.ex. reducering av kapitalkostnad, personalkostnad och logistikkostnad 

medan de ogripbara kostnaderna är t.ex. att ta lärdom av utländska kunder, lokala 

underleverantörer eller globala utvecklingsenheter. 

 

Hur företagen prioriterar de utländska underenheterna brukar visa sig i de 

ogripbara och gripbara fördelarna. De företag som endast ser de utländska 

anläggningarna som monteringsenheter, dvs. långt ner i figur 3.5, kommer att dra 

fördel av de gripbara fördelarna. De ogripbara fördelarna tas i anspråk av de 

företag som ser de globala fabrikerna som en prioriteringsfråga och därmed även 

som primära fabriksenheter, vilket även innebär att fabriken stiger i schemat. Det 

kan vara svårt att förbi se de faktorer som företagen ser i de gripbara fördelarna på 

kortsikt, men långsiktigt kommer det vara fördelaktigt att även ta i anspråk de 

ogripbara aspekterna (Ferdows, 1997). 

 

2) Utveckling av kompetensen – När en fabrik stiger i schemat kommer det även 

efterfrågas högre och bredare kompetens. Anskaffningen av kompetensen ska ske 

i tre steg (Ferdows, 1997): 
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Steg 1: Internförbättring – Företag försöker ständigt att förbättra sig inom 

egna led. Det är inte självklart att företag köper sig till en högre kompetens 

utan många företag förlitar sig på den interna utvecklingen inom företaget och 

dess fabriker. En ständig intern utveckling är ett måste för att inte en fabrik 

ska riskera att bli nedgraderad i figur 3.5. Den ständiga utvecklingen av 

kvalitet och effektiviteten inom produktionen skapar möjligheter för fabriken 

att fokusera på viktigare faktorer. De interna förbättringarna kan t.ex. vara: 

• Förbättringar inom produktionskvalitet, maskinparken eller fabrikens 

fysiska status. 

• Utveckla personalen genom utbildning och kontinuerlig praktisering. 

• Skapa självständiga arbetsgrupper. 

• Högre grad av automatisering och JIT (just in time) produktion. 

 

 Steg 2: Utveckling av externa resurser – För att nå högre nivåer i schemat 

krävs utveckling av alternativ kompetens, dessutom krävs en förändring i 

produktdesign för att ständigt uppnå optimal produktionskostnad. För att detta 

skall kunna uppnås krävs ökad intern och extern kapacitet. Det är här de 

tidigare nämnda externa faktorerna tas i anspråk.  

 

Steg 3: Skapa globala framsteg – När företaget tar beslutet att uppgradera 

fabrikens status enligt Ferdows schema krävs mer än bara kompetens, det 

krävs även ny kunskap för att framtida produktion och konkurrensfördelar. 

Dessa aspekterna kan vara: 

• Istället för en fokusering på den totala kostnaden läggs vikten på 

tillväxten. 

• Utveckling av nya produkter som gör företaget konkurrenskraftigt. 

• Ständig utveckling av befintlig personal samtidigt som nyrekrytering 

av kompetent personal sker fortlöpande. 
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• Skapa en atmosfär i fabriken som utvecklar och attraherar kvalificerad 

personal. 

 

Även inom rekrytering kan en tidsfördröjning mellan aktivitet och konsekvens finnas 

(Johanson och Vahlne, 1977). Vid nyanställning av lokal personal krävs en viss tid innan 

personalen lärt sig företaget. Om istället humankapital förflyttas från hemenheten till den 

nya enheten tar det en tid innan de lokala sederna och tillräcklig kunskap om den lokala 

marknaden uppnåtts (Ibid.).  

 

3.4.5 Kritik samt egna tankar kring teoribildningen 

Det är väldigt svårt att ruta in en fabriks betydelse på det sätt som Ferdows (1997) 

försöker att göra. Det är förmodligen inte speciellt svårt att placera majoriteten av 

fabriker i någon av de roller som har tagits fram, men dagens utveckling gör att 

fabrikernas betydelse och sysslor ständigt förändras. Många länder kräver att fabriker 

upprättas inom landet för att företagen skall få röra sig fritt på den nationella marknaden. 

Japan är väldigt noga med att företagen skapar samriskbolag vid upprättande av fabrik i 

landet. Dessa aspekter tas inte i anspråk av teorin och är således bara ett försök till att ge 

generella trender inom produktionsbranschen. Vereecke och Van Dierdonck (2002) 

använde sig av Ferdows (1997) teori vid en omfattande undersökning bland 

produktionsbolag. Många av de företag som undersöktes hade inte begränsad kompetens 

och utvecklings möjligheter utan fabrikerna var decentraliserade och hade möjligheten att 

själva välja hur fabriken skulle styras. Dessutom ansåg de att fabrikerna inte riktigt kunde 

kategoriseras enligt Ferdows (1997) roller då allt för många av fabrikerna låg mellan 

flertalet alternativ.  

 

Dagens fabriker har olika betydelse för företagen. De uppförs av olika anledningar och 

kommer därför att behandlas olika, trots att fabriker kan vara lika stora och producera 

lika mycket kommer resursanspråken vara olika. Fabrikens uppgift avgör var fabriken 

kommer upprättas och hur den kommer att behandlas av företaget. Ferdows (1997) 
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försöker med sitt stapeldiagram samt sitt schema (figurerna 3.4 och 3.5) ge en klar bild av 

fabrikers betydelse. Dessutom visar teorin hur hårda i likhet med mjuka faktorer spelar en 

stor roll för företagets val av fabrik och dess betydelse. Enligt Bartlett och Ghoshal 

(1987) är den viktigaste drivkraften för förändringar i ett multinationellt företag dess 

omgivning. De menar att det är krafter utifrån omgivningen är det som formar den 

strategiska profilen för en verksamhet. Av den anledningen ska vi nedan ta upp en modell 

som har stora likheter med modellen som återfinns i Ferdows (1997) med skillnaden att 

omgivningens strategiska betydelse ges större utrymme.  

 

 

3.5 Roller för nationella underenheter 
 

Med all den fokus multinationella företag riktar på global strategi riskerar de att 

försumma organisatoriska aspekter för att uppnå sina mål. De flesta företagsledare har 

relativt klart för sig vad som behövs för att bli globalt konkurrenskraftiga men de är desto 

mer oklara över det organisatoriska tillvägagångssättet för att nå de stipulerade målen 

(Bartlett och Ghoshal, 1986). Direkta utlandsinvesteringar (FDI7) bör ses som 

sekventiella flöden som härstammar från ett flexibelt multinationellt system (Kogut, 

1983).  

 

Problemet är ofta att multinationella företag behandlar sina dotterbolag alltför enhetligt. 

Det är vanligt förekommande att ledningen uttrycker underenheters uppgifter och ansvar i 

samma generella termer och utvärderar de enligt samma standardkriterier oberoende på 

var dessa är lokaliserade. Då en nationell underenhet är operativt självgående och 

strategiskt oberoende av moderföretaget finns inget behov av enhetlighet och symmetri 

mellan enheterna. Det finns starka tendenser från företagsledningens sida att försöka 

koordinera nyckelbeslut och kontrollera de globala resurserna för att få underenheterna 

                                                        
7 Foreign Direct Investment 
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att agera som implementerare av en konsekvent global strategi. I motsats till 

företagsledningen som strävar efter kontroll försöker enhetschefer bevara sin frihet och 

flexibilitet. Dessa disparata viljor leder ofta till ansträngda relationer mellan 

underenhetschefer och företagsledning. Den kombinerade effekten resulterar i kraftig 

försämring i kompetens av den internationella verksamheten på två sätt (Bartlett och 

Ghoshal, 1986): 

 

• Symmetrisk behandling medför överkompensation och onödiga 

kraftansträngningar på små och mindre viktiga marknader och samtidigt 

underskattas större och strategiskt viktigare marknader. 

 

• Underutnyttjande av underenheter då den unika kompetensen, lokalkännedomen 

och kreativiteten som finns hos dessa inte tas tillvara.  

 

Bartlett och Ghoshal (1986) har sammanställt en matris där det framgår vilka kriterier 

som ställs på underenheter i olika situationer och därmed även vilken roll dessa får i en 

specifik situation. 
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Figur 3.6 Roller för nationella underenheter, (Bartlett och Ghoshal, 1986) 

 

Strategisk ledare är en roll som högt kompetenta underenheter, lokaliserade på en 

strategiskt viktig marknad, innehar. Underenheten kan ses som en partner till 

moderföretaget i avseende att utforma och implementera strategin. Den är således inte 

enbart en sensor som ska upptäcka signaler för förändringar på marknaden utan även vara 

ett analysverktyg för att kunna ta fram lämpliga åtgärder för uppdykande hot och 

möjligheter. 

 

Bidragsenheter har sin roll på en strategiskt marginell marknad, dock har dessa hög 

kompetens. Betydelsen av rollen som bidragsenhet är att just bidra med kompetens till 

strategiskt viktigare men kompetensmässigt mindre utvecklade underenheter. Viktigt är 

att kunna kanalisera kompetensen mot, för organisationen, viktiga projekt. 

 

Implementeringsenheter har till uppgift att generera kapital för att finansiera både sin 
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Implementerings- 
enhet 

Svarta hål 

Hög Låg 

Hög 

Låg 



3 Teoretisk Referensram 
 

 

69 

någon större strategisk vikt då marknadspotentialen är begränsad, vilket ofta är fallet i 

utvecklingsländer. Resurser som avsätts till implementeringsenheter speglar den 

strategiska vikten av marknaden, dvs. det satsas inte resurser i samma omfattning som på 

enheter som är verksamma på strategiskt viktiga marknader. Inte heller kompetensen är 

välutvecklad utan bara tillräcklig för att hålla igång den operativa verksamheten. Trots 

sin enkelhet är implementeringsenheten viktig och än viktigare är att dessa är effektiva då 

den strategiska hävstången som gör multinationella företag konkurrenskraftiga kommer 

från just dessa underenheter.  

 

Svarta hål är inte en acceptabel strategisk position. Ett sätt att ta sig ur denna position är 

att bygga upp kompetens på den strategiskt viktiga marknad som underenheten är 

verksam på. Detta är dock väldigt svårt, dyrt och tidsödande. Genom att ingå i strategiska 

allianser med företag som har adekvat kompetens går det att överbrygga flera av hindren. 

Ett annat alternativ är att ha underenheter i denna position som en utpost för att övervaka 

teknologier, marknadstendenser och konkurrenter. På så sätt ges möjligheten att lära 

känna marknaden innan man väljer att satsa på att ta sig in på marknaden. Nackdelen är 

här att inträdet sker i ett sent skede vilket ger konkurrenterna ett försprång som är svår att 

komma ikapp (Bartlett och Ghoshal, 1986). Det finns emellertid medel för att vända en 

sen entré till framgång. Genom benchmarking8 ges möjligheten att snabbt komma ikapp 

och undanmanövrera konkurrenter genom att utnyttja nischer som konkurrenterna 

förbisett. Ett mer radikalt tillvägagångssätt är att konfrontera och utmana konkurrenterna. 

Även om det är riskfyllt kan det många gånger vara väldigt effektivt att bryta seder och 

invanda mönster hos konkurrenterna. Oflexibla företag som är präglade av tradition kan 

enkelt övervinnas med nya affärsmetoder som bryter mot etablerade praxis (Bartlett och 

Ghoshal, 2000).   

 

Multinationella företag bygger ofta upp ohanterliga och dyra strukturer för att övervaka 

och styra sina underenheter. Allteftersom organisationen växer ses underenheterna som 

                                                        
8 Verksamhetsjämförelse 
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kanaler för centralt utformade strategier och produkter istället för som källor av 

information och expertis för att nå konkurrensfördelar. För att verkligen dra nytta av sina 

underenheter måste organisationen var mottaglig för information som tillhandahålls av 

underenheten. Detta åstadkoms genom en samlad kraftansträngning där 

entreprenörsandan kan florera (Bartlett och Ghoshal, 2000). 

 

Den dimension som återfinns i matrisen, roller för nationella underenheter av Bartlett och 

Ghoshal (1986), och behandlar den strategiska betydelsen av marknaden återfinns i en 

något förändrad form i Kogut (1983). I likhet med (Bartlett och Ghoshal, 1986; Buckley 

och Casson, 1976) lägger Kogut (1983) stor vikt vid den geografiska placeringen av en 

fabrik. En andra dimension är ägarskap med vilket han avser saker som patent, teknologi 

och varumärken. Illustrationen nedan visar sambandet mellan placering och ägarskap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.7 Samband mellan ägarskap och lokalisering, (Kogut, 1983) 

 

Ett lands eller en marknads beskaffenhet tillsammans med dess geografiska placering kan 

för ett företag innebära olika lokaliseringsfördelar eller nackdelar. Direkta 
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utlandsinvesteringar enligt Kogut (1983) är lönsamt då ett företag har en ägarskapsfördel, 

exempelvis teknologi och då det egna landet eller den egna marknaden uppfattas som 

mindre fördelaktigt än det land man vill investera i. Detta kan exempelvis vara högre 

transportkostnader. Således uppkommer en direkt utlandsinvestering då företaget har en 

unik tillgång och värdlandet har en lokaliseringsfördel. 

 

3.5.1 Kritik samt egna tankar kring teoribildningen 

Den begränsningen en symmetrisk styrning medför har blivit alltmer påtaglig för 

företagsledare. Att bygga relationerna på samberoende till skillnad från tidigare ensidigt 

beroende är kritiskt för att lyckas med global integrering. Företag som har överkommit 

problematiken med symmetrisk styrning har gemensamt att dess underenheter har 

differentierade ansvar istället för ett homogent. Den något överförenklade illustrationen 

(Figur 3.6) som beskriver de kriterier som ställs på underenheter i olika situationer.  Trots 

sin enkelhet är modellen utmärkt som diskussionsunderlag. Den strategiska betydelsen av 

den lokala omgivningen, exempelvis ett specifikt land, är starkt influerat av faktorer som 

storlek i form av marknad och tekniskt avancemang. Buckley och Casson (1976) 

argumenterar på liknande sätt, geografiska placeringen av en etablering hänger samman 

med de geografiska fördelar som erbjuds. Underenhetens kompetens kan vara i form av 

teknologi, produktion och marknad (Bartlett och Ghoshal, 1986).  

 

För vår uppsats innebär detta att vi måste undersöka huruvida värdlandet, Brasilien, har 

fördelar gentemot Sverige för att se om en FDI utåt, enligt Kogut (1983), är ett passande 

alternativ. Omgivningens strategiska betydelse har stor innebörd även för modellerna i 

(Bartlett och Ghoshal, 1986) och (Ferdows, 1997). Vi har valt att använda oss av PEST-

analys för vår kartläggning av landet och ska av den anledningen fortsätta teoriavsnittet 

med att närmare beskriva teorin bakom modellen. 
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3.6 PEST-analys 
 

PEST-modellen ger företagen en grundläggande överblick för en systematisk och 

kvalitativ omvärldsanalys då de övervägar att etablera sig på en ny marknad. PEST-

analys innebär en genomgång av konsekvenser och risker gällande förändringar i 

politiska, ekonomiska, sociala och tekniska förhållanden. Faktorerna påverkar företagen 

både direkt och indirekt. Ett hot kan riktas direkt mot företaget vilket skulle innebära en 

risk för företaget, men skulle istället hotet riktas mot en tredje part skulle detta kunna 

innebära möjligheter av olika slag. Det är dock viktigt att påpeka att många av PEST-

analysens faktorer inte kan påverkas av företaget (Bennet, 1998). 

 

Det går att inkludera väldigt många faktorer under de fyra kategorierna som PEST står 

för. Många av faktorerna är dock inte relevanta i vår unika situation för företagens 

etableringsmöjligheter varför vi valt att exkludera dem. Det finns även ett antal faktorer 

som skulle vara möjliga att analysera ur ett etableringssyfte men storleken på analysen av 

dessa faktorer skulle i sig själv bli en mindre uppsats vilket gör att vi i nedanstående 

modell valt att ta med de mest relevanta och snabbanalyserade faktorerna. Det är dock 

väldigt viktigt att använda sig av så många faktorer som möjligt då omgivningen spelar 

en mycket viktig roll i företagets val av placering vid en etablering (Thorson, 1997). 
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Figur 3.8 PEST-modell, (Egen bearbetning) 

 

Många av de politiska och legala faktorerna kopplas samman med de ekonomiska 

faktorerna vilket gör det svårt att särskilja dessa. Bennett (1998) anser att politiska och 

ekonomiska faktorer ständigt skall uppdateras då de kan ses som dynamiska faktorer.  

 

Det finns väldigt många landsspecifika faktorer som påverkar företagens val av 

etableringsland. Vi har valt att ta upp ett par av de viktigaste faktorerna som Bennett 

(1998); Johnson and Scholes (1999); Moberg (1990); Ehrengren (1986) använt sig av. 
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3.6.1 Politiska och legala faktorer 

• Arbetsmarknadslagar 

• Bestämmelser om utrikeshandel 

• Konkurrenslagstiftning 

• Korruption (framförallt inom 

statliga ämbeten och regeringen) 

• Miljöskyddslagar 

• Relationen till andra länder 

(framförallt angränsande länder) 

• Skattepolitik 

• Stabilitet hos regering 

 

3.6.2 Ekonomiska faktorer 

• Arbetslöshetssiffror 

• Bankrestriktioner och regler 

• Inflation 

• Konjunkturcykler 

• Nettoinkomster 

• Ränteläget 

• Tillgång till kapital 

• Trender i BNP 

• Tillgång till kreditmarknad 

• Tillgång och kostnader för energi 

• Valutans stabilitet 

 

3.6.3 Sociala och Kulturella faktorer 

 

• Demografiska data 

• Inkomstfördelning 

• Social rörlighet 

• Förändringar i livsstil 

• Förhållandet till arbete och fritid 

• Konsumtionen 

• Utbildningsnivåer 

• Språkkunskaper 

• Sociala värderingar 

• Värdering av tid                    

(arbete under tidspress) 

• Värdering av grupptillhörighet 

(hur nya grupper/utlänningar 

behandlas) 
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3.6.4 Teknologiska faktorer 

• Statens satsningar på forskning 

• Staten och industrins grad av teknologisatsningar 

• Forskning och utveckling 

• Föråldringshastigheter 

• Teknologiöverföring 

• Kommunikationssystem 

 

3.6.5 Barriärer, tullar och avtal 

Barriärer, tullar och avtal är tre faktorer som är så pass viktiga i vår uppsats att en djupare 

genomgång krävs. De tre angivna faktorerna har mycket stor ekonomisk påverkan vid 

försäljning och montering vilket gör att dessa är direkt påverkande för ett 

etableringsbeslut. Barriärer och tullar har haft en kraftigt avtagande tendens sedan mitten 

av 1900-talet, det skall dock poängteras att det fortfarande återstår många handelshinder 

(Hill, 2005). Idag är det inte bara länder som uppför barriärer och tullar utan även unioner 

som t.ex. EU försöker skydda sig och tillhörande länder genom strafftullar (Moberg, 

1990). 

 

Bennet (1998) beskriver skatter som något unikt för varje land och de skräddarsys ofta 

för enskilda produkter och varor. Skatter kan kategoriseras som: 

• Fast kostnad per enhet 

• Procentsats av det importerades totala värde (ad valorum) 

• En kombination av de två ovanstående alternativen 
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Dolda barriärer och handelskontroller kan även vara: 

• Importkvot 

• Licens, tidsödande/dyra ansökningsprocedurer eller speciell dokumentation 

• Byråkrati 

• Tidsödande/dyra inspektioner vid import eller 

• Ofördelaktig klassifikation eller värdering av importerat gods 

• Speciella förpackningsrestriktioner 

• Statliga subventioner för inhemska företag för att dämpa utländsk konkurrens 

• Lagar mot prisdumpning 

 

För att överbrygga tullar och barriärer blir det allt vanligare med frihandelsavtal, vilket 

innebär att alla importrestriktioner försvinner för de länder som ingått avtalet. Det skall 

dock påpekas att avtalet är förknippat med restriktioner som måste följas, dessa kan skilja 

sig åt länder emellan. Det mest relevanta frihandelsavtalet som vi kommer att beröra 

heter Mercosur (för mer information om Mercosur se kap. 4). Det mest kända och 

vedertagna skatte- och handelsavtalet länder emellan är Världshandelsorganisationen 

(WTO), tidigare känt som GATT9 (Bennett, 1998). 

                                                        
9 The General Agreement on Tariffs and Trade 
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Enligt Nationalencyklopedin (2005) definieras WTO som: 

 

”Internationell organisation med uppgift att administrera och övervaka olika 

internationella avtal om världshandeln och handelspolitiken. WTO bildades 1 

januari 1995 och ersatte då GATT:s sekretariat. Gemensamma principer för de 

olika avtalen är icke-diskriminering (av olika länder samt mellan import- och 

hemproduktion), friare handel, förutsägbar politik, uppmuntran av konkurrens 

samt gynnsammare regler för u-länder.”           

Nationalencyklopedin, 2005 

 

Det uppstår många problem vid handel och en av WTO:s viktigaste funktioner är att lösa 

tvister mellan länder på handelsområdet. Det har även framtagits ett särskilt regelverk 

med möjligheter att vidta sanktioner mot enskilda länder. 

 

3.6.6 Kritik samt egna tankar kring teoribildningen 

Frankelius (2001) belyser i sin kritik mot PEST-modellen att avsaknaden av en tidsaxel 

riskerar att göra modellen statisk, något som gör att modellen inte beaktar att omvärlden 

är full av processer. Frankelius (2001) uppmärksammar bristerna med generella modeller 

som exempelvis PEST då han menar att de tenderar att utgå från en fördefinierad 

verklighet. Som vi tidigare beskrivit finns det ett mycket stort antal faktorer som kan 

användas i PEST-modellen. Vi har gjort ett urval av de faktorer som vi tror passar för 

denna studie vilket förhindrar modellen från att bli statisk som Frankelius (2001) 

beskriver ovan. Genom att forma modellen för studiens behov, vilket görs med valet av 

faktorer, skapar vi även en dynamik i modellens uppbyggnad. 

 

Bennet (1998) anser att den politiska risken är baserad på rykten och fördomar, dessutom 

säger han att den är motsägelsefull, dessa synpunkterna gör det mycket svårt att bedöma 

och ge en klar bild av verkligheten i länder där demokrati inte utövas fullt ut. Bennet 
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(1998) i likhet med Johnson och Scholes (1999) understryker vikten av att kontinuerligt 

uppdatera omgivningsfaktorerna då det ständigt sker förändringar. De har därför varit 

viktigt för oss att använda uppdaterad information om landet. Den information som fanns 

för några år sedan kan idag vara inaktuell i ett land som befinner sig i en stark 

utvecklingsfas samt ligger i en region med stora skillnader. Vi har med modellen försökt 

att ge en klar bild av vilka omgivningsfaktorer som företag måste ta hänsyn till och som 

kan påverka företaget vid en etablering i ett nytt land. Det skall dock sägas att modellen 

inte skapar underlag för en slutsats gällande etablering utan mer ger en överblick av 

landet och dess omgivning. Modellen tar inte hänsyn till företagsspecifika faktorer vilket 

gör att vi har använt oss av Porters diamant (Porter, 1990) för att belysa företags 

konkurrensfördelar och klusterpåverkan. Tillsammans kan dessa två teorierna skapa en 

uppfattning om lands- och företagsspecifika faktorer som TP D&B kan behöva vid en 

eventuell etablering.   

 

3.7 Porters Diamantmodell 
 

När Michael Porter skapade diamantmodellen var det för att han ville visa vad 

omgivningen hade för betydelse i utveckling och konkurrenssituationer. Porter lanserade 

diamantmodellen 1990 men redan året därefter kom det stark kritik från Rugman och 

Waverman (1991) där de anser att modellen är alldeles för ensidig. De menar att 

fokuseringen på företagens internationella strategi är en alltför stark förenkling av 

verkligheten. Företagens utländska investeringar samt export beskrivs noggrant medan 

Porter (1990) förbiser den ökande importen som växande företag och kluster medför. 

Porter var övertygad om att nationell konkurrens är grunden till en lyckad internationell 

expansion, vilket han även har visat genom att applicera modellen på 100-tals företag i ett 

tiotal länder. Frågan som han ställde sig var varför en nation kan nå internationell 

framgång i en specifik industri. Frågans svar ligger till grund för de fyra faktorer som 

diamantmodellen är uppbyggd av. Faktorerna i diamanten utgörs av klustrets besläktade 

industrier, hur efterfrågan i klustret ser ut, förhållandena mellan produktionsfaktorerna 

samt företagens strategier, strukturer och deras interna rivaliteter (Porter, 1990). 
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När ett företag ska expandera internationellt har den stora fördelar av att den nationella 

marknaden är hårt konkurrensutsatt. Genom expansion globalt öppnas nya möjligheter till 

råvarumarknader och billig arbetskraft, vilket många företag lägger stor fokus på idag, 

men Porter (1990) anser att möjligheterna är mycket större än så. Han ser den globala 

markanden som en enda stor marknad där företagen kan fortsätta att förbättra sin 

kostnadsstruktur och utveckling, något som kommer att hjälpa företagen att behålla sina 

konkurrensfördelar. 

 

Porter (1990) hävdar att två faktorer; inhemsk rivalitet och geografisk koncentration av 

industrier, skapar nödvändiga förutsättningar för diamantmodellen att övergå i ett system. 

Den inhemska rivaliteten, för att den verkar för en uppgradering av hela den nationella 

”diamanten”, och geografisk koncentration, för att den förstärker och utvidgar samspelet 

inom diamanten. 
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Figur 3.9 Porters diamantmodell (Porter, 1990) 

 

3.7.1 Komparativa fördelar  

Varje land har en unik resursuppsättning, vilket skapar olika förutsättningar, något som 

ger företag och branscher såväl fördelar som nackdelar. Komparativa fördelar är de 

faktorer som ligger till grund för landets bytesbalans. Mindre viktiga är enligt Porter 

(1990) de naturliga basresurserna (t.ex. förekomsten av mineraler, skog, energi, 

jordbruksmark, klimat samt arbetslöshet). Viktigare är förekomsten och utvecklingen av 

mer avancerade resurser (t.ex. specialiserad kompetens och arbetskraft, infrastruktur och 

högteknologi). Till skillnad från de naturliga basresurserna är de avancerade produkterna 

skapade genom investeringar av individer, företag eller staten. Dessutom kan man dela in 

resurserna i ytterligare två faktorer, generaliserade faktorer (t.ex. kommunikationssystem 
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och olika nivåer på utbildning) och specialiserade faktorer (t.ex. spetskompetens). De 

investeringar som görs av staten i skolor och annan utbildning skapar möjligheter för 

landet att utveckla sina kunskaper och färdigheter. Genom att höja landets kunskapsnivå 

kan man även skapa en högre standard av avancerade resurser. Porter (1990) skriver även 

att en grupp med inhemska rivaliserande företag stimulerar en snabb utveckling av 

kunnig arbetskraft, teknologi som har samband med företagens verksamhet, kunskap om 

marknaden och specialiserad infrastruktur. Viljan i att investera för framtiden är 

gemensam, vilket gör att rivaliserande företag skapar möjligheter för speciella program i 

lokala skolor, tekniska centrum som drivs av staten, speciella praktikprogram (trainee) 

och andra typer av investeringar (Porter i Johnson and Scholes, 1999). 

 

Relationen mellan avancerade resurser och basresurser är komplex men man kan 

urskönja klara samband mellan de två faktorerna. Om ett land har stora basresurser kan 

detta medföra att det kapital som frigörs genom utnyttjande av resurserna investeras i 

avancerade resurser. Det går dock att se det från en annan synvinkel vilket skulle betyda 

att de länder som saknar basresurserna kommer att specialisera sig på de avancerade 

resurserna redan från början (Porter, 1990). 

 

3.7.2 Efterfrågeförhållanden  

Porter (1990) framhåller betydelsen av hemmamarknaden när han beskriver 

efterfrågeförhållandet. Ett land som har utvecklade och sofistikerade kunder kommer att 

sätta stor press på producenterna att utveckla och förnya produkterna fortlöpande. Detta 

kräver mycket stor tillit och samarbetsförmåga mellan underleverantörer, producenter och 

slutkund. Kommunikationen dessa parter emellan måste därför vara snabb och 

problemfri, kraven har skapat snabba vertikala samarbeten som gör att ledtider har kunnat 

minimeras. En konsekvens av detta system är att en nations konkurrenskraftiga industrier 

inte sprider sig jämnt i en ekonomi, utan kopplas ihop i kluster som består av industrier 

vilka har en stark relation till varandra. Företagen inom klustren kommer att behöva 

förbättra kvaliteten och innovationsgraden på sina produkter för att kunna möta den hårda 
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lokala konkurrensen. Det främjar inte bara den inhemska konkurrensen utan företagen 

blir även mer konkurrenskraftiga på den internationella marknaden vilket är positivt för 

landets utveckling (Porter i Johnson and Scholes, 1999). 

 

Utvecklingen av nya produkter på den inhemska marknaden skapar möjligheter till vad 

Porter (1990) kallar ”First mover advantage”. Med hjälp av detta uttryck vill han beskriva 

de fördelar som finns med att vara först in på en ny marknad. Även om denna tes inte ska 

tas för given är det dock ofta viktigt för företag att få bearbeta en marknad ostört för att 

kunna växa sig starka innan konkurrenter etablerar sig. För ett företag kan det vara 

mycket viktigt att utveckla en produkt på den lokala marknaden innan man introducerar 

den globalt. Därmed kan man utveckla produkten i lugn och ro och ligga ett steg före 

konkurrenterna vid en global lansering. Dessutom brukar en global introduktion betyda 

att priserna snabbt pressas nedåt samtidigt som kraven ökar, något som företaget redan 

har behövt förbereda p.g.a. den hårda inhemska konkurrensen (Porter, 1990).   

 

3.7.3 Relaterade och stödjande branscher  

Den tredje av de fyra samverkande förhållandena i diamantmodellen är närvaron av 

underleverantörer eller andra relaterade företag som är internationellt gångbara. 

Investeringsviljan och framgången av investeringar, i avancerade resurser av relaterade 

och stödjande branscher, kan hjälpa en bransch att utvecklas till en internationellt 

gångbar industri (Porter, 1990). Han anser att effektiviteten inom en bransch ökar när det 

finns ett stort antal närliggande underleverantörer eller relaterade företag. Företagens 

närhet till varandra skapar samarbeten mellan företagen, något som underlättar och 

förbättrar tillgången till komponenter och maskiner. Dessutom innebär det större 

tillgänglighet till viktig branschinformation, något som kan innebära nya innovationer 

och lägre produktionskostnader. En annan fördel med närliggande företag, kluster, är att 

kompetentpersonal blir mer lättillgänglig. Alla företag är beroende av kompetens vilket 

skapar en efterfrågan, människor med rätt kompetens kommer därför att söka sig till 

dessa kluster (Porter, 1990).  
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3.7.4 Företagens strategier, struktur och rivalitet  

Den avslutande faktorn i Porters diamant (Porter, 1990) handlar om företags målsättning, 

strategier, organisationsstrukturer samt rivalitet mellan företag inom nationsgränsen. 

Porter (1990) klargör två viktiga punkter; 

 

• Den första punkten beskriver hur nationer har olika organisations och ledarskaps 

ideologier vilket antingen kan vara till fördel eller nackdel ur landets 

konkurrenssynpunkt. De olika ideologierna visar sig i vad företaget lägger fokus på. 

Porter (1990) använder Tyskland och Japan som exempel för att beskriva hur 

företagen inom dessa länder fokuserar på ingenjörer för att skapa optimala 

produktionsförhållanden. Samtidigt förbiser företagen många av de ekonomiska 

aspekterna som företagen i USA ser som det primära. Därmed har det skapats olika 

förutsättningar för företag med skilda företagsideologier. 

 

• Den andra punkten är ytterligare en poängtering av det som tidigare sagts. Inhemsk 

rivalitet kräver att företagen söker nya vägar för att kunna konkurrera. Den nationella 

konkurrensen skapar nya innovationer, pressade priser och högre kvalitet. Företagens 

produktivitet och effektivitet sätts på prov vilket skapar förutsättningar för framgång 

internationellt.  

 

3.7.5 Kritik samt egna tankar kring teoribildningen 

Stopford, Strange och Henley (1991); Van den Bosch och De Man (1994) kritiserar 

modellen hårt för att regeringen beskrivs som en viktig part i klustrens uppbyggnad. 

Regeringens betydelse för företag har minskat i takt med att den globala marknaden har 

blivit allt mer liberaliserad. I vår studie spelar regeringen en relativt viktig roll då landet 

har varit mycket instabilt under de senaste åren. Brasilien har befunnit sig i både 
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ekonomisk och politisk instabilitet vilket innebär att vi måste ta hänsyn till faktorer som 

regeringen kan påverka.  

 

Rugman och D’Cruz (1993); Rugman och Verbeke (1993) anser att modellen är förlegad, 

dagens globala marknad speglas bättre i den modifierade dubbel- och/eller 

multipeldiamanten. De sistnämnda modellerna har tillkommit på senare år och ger en mer 

beskrivande bild av källan till de nationella konkurrensfördelarna. Varje land har sin egen 

kultur, som företagen måste anpassa sig till, vilket inte tas hänsyn till i modellen. Trots att 

vi ser en allt mer liberaliserad världsmarknad måste vi ta hänsyn till de landsspecifika 

kulturella skillnaderna.  
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4 Empiriska Studier 
 

Detta kapitel avser att ge läsaren förståelse för hur lands-, bransch- och företagsspecifik 

information har skapats och bearbetats. Empirikapitlet är uppdelat i tre steg där vi avser 

att skapa substansen för vår fallstudie. Den första delen ger en bild av Brasilien och dess 

omgivning samt en branschanalys för att ge klarhet i den omgivning TP D&B arbetar 

inom. Från lands- och branschanalys till företagsspecifik information är inte steget 

speciellt långt men nödvändigt för att läsaren ska kunna skapa sig en bild av det företag 

som studien avser att använda som fallföretag. Den sista delen av våra empiriska studier 

utgörs av de scenarier vi ska applicera det insamlade empiriska materialet samt 

teoribildningen på. 

 

4.1 Inledning 
 

Det material som vi har inhämtat och sedermera bearbetat är ett resultat av intervjuer och 

diskussioner med företag samt statliga myndigheter, men även material från böcker och 

artiklar samt information från Internet. Det frågor som vi använt oss av för att få in 

nödvändig information finns under Appendix A och B längst bak i uppsatsen. Den 

brasilianska informationen som är landsspecifik och väldigt detaljrik har skapats genom 

en god kontakt med svenska myndigheter i Brasilien. Vidare har Tetra Pak i Sverige samt 

liknande industriföretag med fabriker i Brasilien varit vår primära informationskälla i den 

empiriska bransch- och företagsdelen. Då vi har haft ett nära samarbete med Tetra Pak i 

Lund är informationen om företaget även en reflektion av våra tankar och idéer om 

företaget. Det har varit viktigt att skapa sig en egen uppfattning om företaget för att 

kunna sätta sig in i studien. 
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4.2 Affärsklimat - Brasilien  
 

Den information som återfinns här ska besvara frågorna och utgöra en grund för PEST-

analysen som görs i analyskapitlet. Förutom specifik information som lämpar sig för 

PEST-analys finns även allmän information om landet, detta för att skapa en helhetsbild 

och –förståelse för läsaren. En samlad bild bör med fördel ge bredare grund för analys 

och därför även en bättre analys. Insamlad data kommer både från primär- och 

sekundärkällor, där primärkällor är intervjuer medan sekundärkällor är böcker och 

internetsidor.    

 

4.2.1 Bakgrund/Geografi 

Vi har för tydlighetens skull valt att ta med en karta över Brasilien då det förekommer 

referenser till omkringliggande länder och städer i landet.  

 

 

Figur 4.1 Karta över Brasilien, (http://www.ui.se/fakta/amerika/brasilie.htm, 2005) 
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Brasilien är till ytan större än Australien eller som Europa från Atlanten till Uralbergen 

och täcker halva Sydamerika. Landets läge gör att det gränsar till alla sydamerikanska 

länder utom Chile och Ecuador. Ungefär hälften av landytan är skogsbetäckt, största 

delen med tropisk regnskog. Klimatet varierar från tropiskt till tempererat. Nära en 

tredjedel av alla latinamerikaner bor i landet och hälften av befolkningen är under 20 år 

(UI, 2002). De flesta är bosatta i städerna och i kustområdet (Johan Fager; Karl-Åke 

Årrebo). Landet är det enda i hela Sydamerika som har portugisiska som huvudspråk. I 

Brasilien finns en etnisk mångfald och toleransen för kulturella olikheter är större än i 

övriga Sydamerika. Dock har det koloniala arvet skapat ett patriarkaliskt samhälle, där 

mörkhyade finns i botten och ljushyade i toppen och landet styrs fortfarande av ättlingar 

till européerna (UI, 2002).  

 

4.2.2 Utbildning 

För barn mellan 7 och 14 år råder skolplikt där undervisningen är avgiftsfri. Många 

skolor är dock dåligt utrustade och lärarna är för få, har dålig utbildning och låg lön. 

Även skolplatserna är för få, särskilt på landsbygden och i det fattiga nordöstra Brasilien 

på grund av att medlen inte räcker till. Det är delstaterna som svarar för finansieringen av 

grundskoleutbildning. Nästan alla Brasilianska barn börjar i skolan men bara en tredjedel 

går vidare från åttaårig grundskola till treårigt gymnasium. Högskoleutbildning är 

bekostad av den federala regeringen men nära hälften av landets 150 universitet är 

privata. För de som har råd finns även privata skolor på lägre nivåer (UI, 2002). 

 

4.2.3 Massmedia 

Enligt en författning från 1988 råder pressfrihet men det är långt ifrån hur verkligheten 

ser ut. De journalister som skriver om korruption, organiserad brottslighet eller om 

dödspatrullers verksamhet riskerar livet. Det är vanligt med våld eller hot om våld mot 

journalister och obekväma tidningar har utsatts för annonsbojkotter eller tillfälliga beslag. 
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Det finns inga nationstäckande tidningar. Istället har tidningarna små upplagor på grund 

av dyr distribution och hög andel analfabeter bland befolkningen. I Brasilien finns över 

300 tv stationer, av vilka många sänder dygnet runt. Alla kanaler finansieras med reklam 

och många driver politiska kampanjer och sponsrar presidentkandidaterna. Landet har 

även tretusen radiostationer varav de flesta är privatägda (UI, 2002). 

 

4.2.4 Författning, förvaltning och rättsväsen 

Övergången från militärdiktatur till demokrati markerades av grundlagen som tillkom 

1988. Presidentens befogenheter fördes då över till parlamentet. I samband med 

övergången avskaffades censur- och säkerhetslagar och medborgarnas friheter och 

rättigheter garanterades. Presidenten är både stats- och regeringschef och utser 

ministrarna. Presidentval genomförs var fjärde år. Om ingen av presidentkandidaterna har 

fått över 50 procent hålls en andra valomgång mellan de två kandidater som fått flest 

röster. Presidenten kan kandidera för en andra ämbetsperiod. Parlamentet som har den 

lagstiftade makten är uppdelad i två kammare, deputeradekammaren och senaten. 

Ledamöter i deputeradekammaren sitter på fyra år medan ledamöter i senaten sitter i åtta 

år. För befolkningen mellan 18 och 69 år råder röstplikt. Brasilien är en federal republik 

och består av 26 delstater plus det federala distriktet med huvudstaden Brasilia. 

Delstaterna leds av direktvald guvernör och parlament och är ansvariga för polis- och 

rättsväsende. Polisen är dock korrumperad och enligt organisationen Amnesty 

International förekommer rutinmässig tortyr av häktade och fångar. Trots lag mot tortyr 

är det sällan de skyldiga straffas. Regeringen har vidtagit åtgärder för att förhindra tortyr 

och ta större kontroll över delstatens militärpoliser (UI, 2002).  

 

4.2.5 Inrikespolitik 

Brasilien är snarare en splittrad kontinent än en samlad nation. Landet är svårstyrt på 

grund av de stora regionala, sociala och ekonomiska skillnaderna (UI, 2002). 

Traditionellt har de ekonomiska intressena varit starkare än de politiska partierna, som är 

många och små. Regionala intressegrupper har stort inflytande på politiker och partibyten 
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är vanliga (Johan Fager). Just svårigheterna med att skapa kongressmajoritet har lett till 

presidentstyre via dekret, dvs. presidenten har tagit beslut utan att förankra det i 

parlamentet. Den brasilianska demokratin är med andra ord skör och dess största svaghet 

är den utbredda korruptionen. Regionalpolitiken har ofta orsakat motsättningar, 

guvernörer och borgmästare har stort inflytande och ligger ofta i maktkamp med den 

federala regeringen. Skatteinkomster från delstaterna omfördelas på federal nivå och rika 

delstater är missnöjda med att behöva försörja fattiga regioner. Dessutom ger valsystemet 

överrepresentation för mindre utvecklade regioner (UI, 2002). 

 

Oavsett auktoritärt eller demokratiskt, samtliga regeringar har misslyckats med att lösa 

det allvarligaste problemet i landet – de sociala och ekonomiska orättvisorna, oavsett om 

de har varit auktoritära eller demokratiska. Livet i många av Brasiliens slumområden, s.k. 

favelas, styrs av kriminella gäng och narkotikaligor. Polisen är korrupt och 

militärpolisens insatser har inte lyckats stävja den växande brottsligheten (UI, 2002). 

Medelklassfamiljer lever ofta i bevakade områden och de rika i områden skyddat av 

stängsel och elektronisk övervakning (Johan Fager).  

 

Trots sitt förflutna som militärregim och mängder av restriktioner anses landet sedan 

regeringsskiftet 2002 som politiskt stabilt. Nuvarande presidenten Luíz Inaácio da Silva 

kommer från en arbetarfamilj och har arbetat sig upp till sin presidentpost. Han har ett 

stort förtroende bland folket vilket är en grundförutsättning för politisk stabilitet (Johan 

Fager; Robin Pettersson) 

 

4.2.6 Utrikespolitik 

Traditionellt har landet riktat sig inåt vad gäller ekonomi och politik på grund av landets 

storlek, splittring och språklig isolering. Dock har blockbildning i olika delar av världen 

drivit sydamerikanska länder närmare varandra (UI, 2002). Året 1995 bildades det 

regionala frihandelsområdet Mercosur som även skulle öka det politiska utbytet mellan 

sydamerikanska länder (Johan Fager).  En brasiliansk devalvering 1999 ledde dock till 
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spända handelsförhållanden med Argentina, då argentinska varor blev dyrare på den 

brasilianska marknaden (UI, 2002).  

 

Länge var Brasilien lojalt mot USA, som stödde militärdiktaturen fram till 1970-talet. 

Efter det försämrades förhållandet och förblev så fram till kalla krigets slut (Clements, 

1988). Trots att förhållandet länderna emellan sedan dess har blivit bättre känner många 

brasilianare fortfarande bitterhet mot USA för dess stöd till diktaturen och även 

handelstvister på senare tid har bidragit till den kyliga stämningen. Landets 

självständighet har ökat och har därför tvekat till ett allamerikanskt frihandelsavtal. 

Landet fruktar att den inhemska industrin ska slås ut av amerikanska produkter. USAs 

militära engagemang mot narkotikahandel i Sydamerika ses inte med blida ögon av 

brasiliansk militär, särskilt USAs intresse för Amazonas och amerikanska önskningar om 

att få sätta in amerikansk militär i kampen mot narkotikasmuggling (UI, 2002). Brasilien 

är ett viktigt transitland för kokainhandel från framförallt Bolivia och Colombia till USA 

och Europa (Johan Fager). 

 

4.2.7 Ekonomi  

Brasilien har de förutsättningar som behövs för att bli en av världens starkaste ekonomier 

(Johan Fager). Dit hör folkmängd, naturresurser och bred institutionell utveckling. 

Misskötsel, korruption och brist på utbildad arbetskraft har förhindrat välståndet och 

skapat djupa klyftor i samhället (UI, 2002). Ett utav världens mest attraktiva 

investeringsområden finns kring São Paulo och Rio de Janeiro samtidigt som delar av 

nordöstra Brasilien har en fattigdom som motsvarar u-landsnivå (Johan Fager). Brasilien 

har länge kännetecknats av en blandning av statskontroll och kapitalism. I syfte att 

exploatera landets rika råvarutillgångar har utländska företag lockats dit. På 1960- och 

1970-talet var landet på grund av militärregimen västvärldens mest kontrollerade 

ekonomi. I statens ägo fanns bl.a. gruvor, järnvägar, vattenkraftverk, stålverk och 

kärnkraftverk. Landet blomstrade, BNP växte kraftigt och den snabba 

industriutbyggnaden kallades för ”det brasilianska undret”. Till stor del betalades undret 
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med utlandslån samtidigt som oljepriserna sköt i höjden. Inflationen ökade, tillväxten 

minskade och medförde att utlandsskulden i mitten av 1980-talet var skyhög (UI, 2002). 

Idag ligger BNP per capita på strax under 3000 USD, en siffra ca en tiondel av den 

svenska (Johan Fager). 

 

Efter att ekonomin liberaliserats vände ekonomin uppåt året 1993. Liberaliseringen 

innebar att handelshinder togs bort, bränslemarknaden avreglerades, stålverk, 

flygplansfabriker och annan verksamhet privatiserades (UI, 2002). Real blev 1994 den 

nya valutan och dess värde kopplades till dollarn, samtidigt som statsbudgeten skars ner, 

privatiseringen påskyndades och utländska investeringar uppmuntrades (Johan Fager). 

Utländskt kapital började strömma till och tillväxten sköt fart. Nya 

investeringsmöjligheter skapades då privatisering av energibolag, gruvnäring, hamnar, 

järnvägar, oljeindustri och telenätet skedde. Den nationella konsumtionen exploderade då 

köpkraften för medelinkomsttagare ökade kraftigt. Situationen för de fattiga förblev dock 

oförändrad (UI, 2002). 

 

Asienkrisen 1997 ledde till ras på Brasiliens aktiemarknad och spekulationer mot en 

övervärderad real. Genom lönestopp, ökade skatter, chockhöjning av räntan och kraftiga 

budgetnedskärningar försökte regeringen undvika devalvering. År 1998 följde ännu 

hårdare besparingar och efter Rysslands finanskris tvingades regeringen 1999 låta valutan 

flyta. Realen sjönk stort i värde mot dollarn vilket ledde till kapitalflykt från landet, 

ekonomin hämtade sig dock snabbt med en liten tillväxt 1999. Inflationen hölls under 

kontroll och investeringarna ökade åter (UI, 2002). Målet i dagsläget är att ha en inflation 

på fem procent, realistiskt är dock en inflation på 7-8 procent. Inflationsbekämpning är 

det största målet för finanspolitiken, nackdelen blir en väldigt hög styrränta – 19 procent. 

Det är med andra ord extremt dyrt att låna pengar och följaktligen är det en 

konkurrensfördel om pengar redan finns vid en investering (Johan Fager).  
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Skuldkrisen i Argentina påverkade Brasilien negativt då en stor del av landets export går 

till just Argentina. Under 2001 drabbades landet av en energikris som fick svåra följder 

för industrin. Den stora utlandsskulden var dock det största problemet för Brasilien under 

en lång tid. Genom framgångsrika omförhandlingar under 1990-talet har skulden sedan 

1998 minskat (UI, 2002). Näringsliv och investerare kräver högre reformtakt med bl.a. 

minskad byråkrati, enklare skattesystem och lägre skatter (Johan Fager). Den federala 

regeringen har genom att skära i socialförsäkringen och minska bidragen till delstater och 

kommuner försökt minska budgetunderskottet. Mycket av detta kräver dock ändringar i 

författningen (UI, 2002).  

 

I nuläget finns det dock inga begränsningar med att exempelvis överföra vinster från egna 

bolag i Brasilien till moderbolaget. Det som krävs är registrering av importen och 

exporten via centralbanken för att landet ska kunna följa transaktionerna och därmed 

mängden pengar som strömmar över gränsen. Det finns lagar som ska förhindra att 

företag uppnår monopolställning och det finns även lagar mot prisdumpning, vilket ofta 

görs för att slå ut konkurrenter. Inte desto mindre finns det företag som innehar 

monopolställning (Johan Fager).  

 

Skattelättnader är svårt att få till stånd i samband med nyetablering. Eventuellt går det att 

få lättnader på kommunalnivå beroende på var man väljer att placera fabriken, men 

importskatt på federalnivå går inte att förhandla bort (Ibid.). 

  

4.2.8 Naturtillgångar och energi 

Det finns enorma tillgångar av malm och mineraler i Brasilien. Nära två tredjedelar av 

jordens järnmalm finns i Carajás-bergen i östra Amazonas. Områdets gigantiska 

gruvindustri har gjort landet till världens största producent av järnmalm. Malmbrytningen 

och kraftverksdammar har orsakat stora skador på den kringliggande miljön (UI, 2002).  

 



4 Empiriska Studier 
 
 

 93 

Landets energiförsörjning är på väg att privatiseras. Brasilien är mycket rikt på 

vattenkraft och får mer än 95 procent av sin elektricitet därifrån (UI, 2002). År med 

ovanligt lite regn kan dock leda till svår elbrist vilket hände 2001 (Johan Fager). För 

övrigt är olja Brasiliens viktigaste bränsle och produceras till större delen inom landet, 

främst offshore (Willumsen, 1996). Gaskonsumtionen är ännu inte så hög men man 

planerar att öka importen av gas kraftigt (Karl-Åke Årrebo). Kol används uteslutande i 

kolindustrin. Som ett led i att minska sitt oljeberoende har Brasilien tidvis producerat 

etanol ur sockerrör och kassava.  

 

Landets kärnkraftsprogram har misslyckats. En första reaktor togs i bruk 1985 men fick 

stängas av säkerhetsskäl. Bygget av en andra reaktor fick avbrytas på grund av 

kostnadsskäl och inga planer på en tredje reaktor finns (UI, 2002).  

 

4.2.9 Industri  

Utav alla länder i Sydamerika är Brasilien den mest industrialiserade men på 

världsmarknaden har brasilians industri hittills haft svårt att konkurrera. Anledningen till 

det är kvalitetsbrister på produkterna som en följd av protektionistisk politik. Ända fram 

till 1980-talet skyddades den inhemska industrin från utländsk konkurrens (UI, 2002). 

Landets stora råvarurikedom har utgjort grunden för industrialiseringen. Textil- och 

livsmedelsindustrin samt bryggerinäringen har traditionellt dominerat. Även förädling av 

gummi och timmer har varit stort. På senare tid har den tyngre industrin med tillverkning 

av bl.a. kemikalier, maskiner, fordon, flygplan och vapen fått allt större betydelse 

(Willumsen, 1996). Brasilien bygger även oljeplattformar och annan specialutrustning för 

oljeindustrin. En rad utländska biltillverkare etablerade sig på 1970-talet och sedan dess 

har bilindustrin vuxit kraftigt. Det är bara en femtedel av bilproduktionen som går på 

export, det mesta går främst till grannländerna. På 1980-talet växte högteknologisk 

industri snabbt och på 1990-talet tog även elektronik- och dataindustrin fart. En stor del 

av elektroniktillverkningen sker i en industriell frizon i Manaus i Amazonas (Johan 

Fager; UI, 2002). Detta är en skattefri zon som kräver att företag som är verksamma i 
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området avsätter pengar för vissa projekt. Här finns det mesta utav, förutom 

elektroindustrin, telefon- och motorcykelindustrin (Johan Fager).  

 

Landets industri är främst koncentrerad till delstaterna São Paulo, Rio de Janeiro och 

Minas Gerais i sydöst men på senare tid har produktionen fått ökad spridning. Det är även 

här de flesta av de stora företagens leverantörer finns lokaliserade. São Paulo har 

emellertid förblivit Sydamerikas största industristad (Johan Fager; Thery Leder; Karl-

Åke Årrebo; Rickard Köning). Den tunga industrin i Brasilien var ursprungligen statlig 

men har sedan 1980-talet blivit alltmer privatiserad. Konkurrensen har ökat av minskade 

handelshinder och fått till följd att många småindustrier gått i konkurs. Även bristen på 

utbildad arbetskraft har varit ett problem (UI, 2002). De flesta företag har enbart 

produktions- eller monteringsenheter medan FoU är förlagt i hemlandet (Thery Leder; 

Karl-Åke Årrebo; Rickard Köning). Inte desto mindre har brasiliansk industri sakta ökat 

sin konkurrenskraft (UI, 2002; Willumsen, 1996). Det investeras årligen en summa 

motsvarande 10 procent av landets BNP i industrin, med andra ord satsas det stort på att 

en snabb utveckling ska kunna bibehållas (Johan Fager).  

 

Företagen själva anser att den egna tillväxttakten är väldigt hög, uppemot 10-15 % 

(inflation borträknat) och företag anser att den egna tillväxttakten har ett nära samband 

med hur landet utvecklas (Karl-Åke Årrebo; Rickard Köning). Landet ligger därmed på 

samma nivå som genomsnittet av industriländerna vad gäller produktivitet och kvalitet 

även om det är en bit kvar till de länder som ligger i framkant på utvecklingen. Tunga 

investeringar på avancerad forskning som exempelvis nanoteknologi förekommer inte i 

Brasilien (Johan Fager). 

 

4.2.10 Utrikeshandel 

Tack vare att handelshindren avskaffades och det inhemska skyddet för industrin 

försvann, ökade den tidigare begränsade handeln med utlandet kraftigt under 1990-talet 

(UI, 2002). I sitt sätt att fungera liknar Brasilien alltmer ett västeuropeiskt land (Johan 
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Fager). Exporten hämmas emellertid av utbredd korruption, omfattande byråkrati och 

höga avgifter i hamnarna och har bidragit till ett betydande underskott i utrikeshandeln 

(UI, 2002). Trots en utbredd korruption är den inte värre än i andra populära 

lågkostnadsländer som exempelvis Kina och Indien. Det är framförallt inom den 

offentliga sektorn som korruptionen är särskilt tydlig och påverkar således inte privata 

företag nämnvärt (Johan Fager).  

 

Sammantaget är EU-länderna Brasiliens största handelspartner men USA är den enskilt 

största export- och importmarknaden även om det har funnits en rad handelstvister 

länderna emellan. Trots att EU-länderna är den största handelspartnern så är den 

regionala handeln det mest dynamiska (UI, 2002). Alltsedan frihandelsmarknaden 

Mercosur bildades mellan länderna Brasilien, Argentina, Paraguay och Uruguay ökade 

handeln kraftigt. Till skillnad från exempelvis EU har Mercosur många fler restriktioner 

och kvoter och är inte lika väl utvecklad. Även Chile och Bolivia såsom Mexico och Kina 

m.fl. ingår numera i bilaterala handelsavtal med Brasilien (Johan Fager). Tullbarriären 

mellan Mercosur-länderna beräknas vara borta år 2006. Argentina är Brasiliens näst 

största handelspartner, detta trots det brutna handelssamtalet länderna emellan som 

inträffade i oktober 2001, konflikten uppstod efter Brasiliens devalvering 1999. 

Omfattande varusmuggling från Paraguay till Brasilien medför att Brasiliens 

handelsunderskott är mycket större än vad de officiella siffrorna anger (UI, 2002). 

 

Ända sedan början utav 1990-talet har importtullarna legat kring 50-60 %. I dagsläget 

ligger den runt 13 procent beroende på vilken slags vara eller gods som importeras. Det 

är exempelvis billigare med delleveranser än att importera hela produkter. Beroende på 

om importen är av sådant slag att införselavgiften är liten är det byråkratin som ses som 

det svåraste handelshindret. Omvänt gäller att införselavgiften ses som det stora hindret 

när import inte sker i delleveranser (Robin Pettersson). Trenden tycks vara att 

tulltarifferna är på väg ner och långsiktigt är det sannolikt att en sänkning kommer att 

ske. Hur stor sänkningen blir beror på Brasiliens avtalsöverenskommelser och hur pass 

mycket mer gränserna öppnas upp för handel. I nuläget finns inga restriktioner på hur 
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mycket som får importeras, dvs. det är inte kvoterat, dock ska importerande företag 

inneha en importlicens  och vara inskriven i rättssystemet (Johan Fager). Det föreligger 

en viss byråkrati för att som ett nyetablerat företag komma igång men det är inget större 

hinder när man väl är i verksamhet. Vid import finns ett utarbetat klassifikationssystem 

med färger som alla produkter stipuleras efter. Det är röd, gul och grön där den röda 

innebär den hårdaste granskningen. Alltid då ett företag importerar för första gången 

klassas den som röd och genomgår den hårdaste granskningen. Detta kan ta mellan tio 

dagar och två veckor. Allteftersom importfrekvensen ökar faller man i färgskalan och 

granskningen samt tiden för detta avtar. Utöver dessa tre klassificeringar finns ytterligare 

ett, kallad för ”blue-line” vilket möjliggör införsel av gods på mindre än 24 timmar 

(Johan Fager). 

 

4.2.11 Arbetsmarknad 

Under 1990-talet växte arbetslösheten och uppgick till ca 11 procent i april 2005 

(http://www.ibge.gov.br/, 2005). I verkligheten är dock siffran högre än så. Den 

arbetsföra befolkningen på landsbygden är inte medräknad och det finns inte heller någon 

arbetslöshetsersättning att utgå ifrån (Johan Fager). Visserligen bor fyra femtedelar av 

befolkningen i städerna så är ändå siffran missvisande. Många arbetslösa försörjer sig i 

den informella sektorn exempelvis genom gatuförsäljning (UI, 2002).  

 

Även industrimetropolen São Paulo har fått se arbetslöshetssiffrorna stiga. Detta har 

medfört att det tidigare militanta facket blivit mer flexibel i strävan att rädda så många 

jobb som möjligt. Fortfarande är den fackliga medvetenheten starkast i São Paulo 

samtidigt som den fackliga anslutningen är låg i många andra delar av landet. 

Traditionellt har den fackliga rörelsen präglats av korporatism och endast en facklig 

organisation var tillåten och även det under strikt kontroll. Under åren 1964-1985 var 

fackföreningar förtryckta men i och med en ändring i 1988 års grundlag skrevs bl.a. 

organisationsrätt, strejkrätt och åtta timmars arbetsdag in. Allteftersom landets 

ekonomiska liberalisering och den ökade arbetslösheten har fackets inflytande urholkats 
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(UI, 2002). Det finns i dagsläget i Brasilien inga motsvarigheter till Sveriges MBL10. Av 

den anledningen är det relativt enkelt att anställa och avskeda personal, det finns 

exempelvis ingen sist in först ut regel att ta hänsyn till. Det utgår i regel en straffavgift för 

att avskeda en arbetare, motsvarande en månadslön (Johan Fager).   

 

Alltsedan 1940 har Brasilien ett minimilönesystem där minimilönen uppgår till 260 real 

motsvarande 650 kronor men många tvingas ändå arbeta för lägre lön än den lagstadgade. 

Minimilönen justeras varje år av kongressen och i december 2004 beslutade man sig för 

att höja lönen till 300 real motsvarande 750 kronor från och med maj 2005 (UI, 2002; 

Johan Fager). En vanlig industriarbetarlön ligger mellan 700 och 800 Real per månad 

vilket motsvarar mellan 1750 och 2000 SEK. Det är således dyrare än i exempelvis Kina 

och Indien men billigare än i Östeuropa och till och med mycket billigare än i Västeuropa 

(Johan Fager). 

 

4.2.12 Sociala förhållanden 

De ekonomiska och sociala klyftorna som återfinns i Brasilien är bland de största i 

världen, detta trots en blomstrande ekonomi i industribältet i sydöst och välstånd i 

boskapsområdena i söder. Landet är ett utvecklingsland. Närmare hälften av landets 

invånare lever i fattigdom och misär och de flesta fattiga är icke-vita. Sämst förhållanden 

har invånarna på landsbygden. Massflytt från landsbygden under det senaste decenniet 

har medfört att det byggts upp slumområden kring storstädernas utkanter, s.k. favelas. I 

dessa områden råder hög arbetslöshet, bostadsbrist, fattigdom, kriminalitet och usla 

sanitära förhållanden. Trots fattigdom och sociala klyftor har inte landet något 

svältproblem (UI, 2002; Johan Fager). 

 

Det finns sjuk-, yrkesskade- och invalidförsäkring samt även ålders- och änkepension, 

moderskapspenning och familjebidrag. Resurserna är dock otillräckliga och 

                                                        
10 Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet 
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pensionssystemet har sedan länge varit i kris och i behov av reformer. Närmare två 

tredjedelar av de privatanställda betalar inte sina avgifter, detta gäller främst de fattigaste. 

Allas samma rätt till vård finns i författningen men omkring 90 procent av vården är 

privat och avgiftsbelagd och innebär att den fattiga majoriteten som har störst behov av 

vård får hålla till godo med en överbelastad statlig vård. Även inom vården återfinns 

korruption och stora resursbrister. På samma sätt som med skolsystemet finns en vård 

med väldigt hög standard att tillgå för dem som kan betala för det (Johan Fager). 

 

4.2.13 Kommunikation 

I Brasilien sker omkring 95 procent av all passagerartrafik på landsväg med bl.a. 

långfärdsbussar. Ungefär en tiondel av vägnätet är asfalterat. Det är främst i söder, sydost 

och delar av nordost som har det bäst utbyggda nätverket. Det finns pågående jätteprojekt 

i syfte att bygga vägar som ska genomkorsa landet. Det skapas även en vägförbindelse 

med Argentinas och Chiles huvudstäder (UI, 2002). Det faktum att exporten har ökat med 

närmare 30 procent det senaste året har det föranlett att fler vägar, hamnar och järnvägar 

behövs (Johan Fager). Tanken är att delvis privatisera vägnätet och finansiera det med 

vägtullar. Över hälften av godstrafiken sker på landsväg men även järnväg används för 

godstrafik. Järnvägarna är till stor del smalspårigt och bara en liten del drivs med 

elektricitet. Nästan alla järnvägsförbindelser är numera privatiserade (UI, 2002).   

 

Landet är Sydamerikas ledande sjöfartsnation. De finn ca 40 djupvattenhamnar varav de 

största är i Rio de Janeiro och Santos utanför São Paulo. Stora delar av Amazonas är 

farbar, oceanångare kan gå upp till 160 mil uppför floden och mindre fartyg kan följa 

floden ända in i Peru. Hamnarna behöver dock upprustas och moderniseras (Johan 

Fager).  

 

På grund av de stora avstånden i landet är flyget av stort betydelse. Av de 60-talet största 

flygplatserna har drygt 20 internationell trafik. De största flygplatserna finns i Rio de 

Janeiro och São Paulo. Det finns totalt över 1500 flygfält och landningsbanor (UI, 2002). 
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I och kring de stora industrialiserade städerna är telefonnätet väl utbyggd och även 

internetkommunikationen är välutvecklad och frekvent använd (Johan Fager). Företagen 

själva lägger stor vikt vi en fungerande kommunikation (Rickard Köning; Karl-Åke 

Årrebo; Thery Leder). Det måste finnas möjligheter till tvåvägskommunikation då det 

ofta är en viktig del av verksamheten att ständigt kunna få snabba uppdateringar. Därmed 

är en välutvecklad infrastruktur och ett fullgott informationsnät en förutsättning för att 

bedriva verksamhet (Rickard Köning; Thery Leder). En allmän uppfattning är att 

tillgången på kommunikationsmedel i de större industrialiserade städerna är mycket god 

(Johan Fager).   

 

4.2.14 Avslutning 

Både ekonomiskt och politiskt har 2004 varit ett bra år. Även 2005 kan komma att bli bra 

och till och med bättre än 2004. Bedömare spår en fem procentlig BNP-tillväxt under 

2005 (http://www.swedishtrade.se/showpress.aspx?id=354, 2005). Landet verkar ha fått 

ordning på sin ekonomi och sina finanser och om det går att hålla samma fortsättning, 

vad gäller ekonomisk politik, som det senaste decenniet, så ser framtiden ur ett 

företagandeperspektiv ljus ut (Johan Fager). Brasiliens relation till Sverige har varit god 

och det finns cirka 180 svenska bolag i landet, främst i São Paulo (DN, 2005).  

 

”São Paulo är Sveriges största industristad.” 

Johan Fager 

 
Uppgången i den brasilianska ekonomin har redan bidragit till ökade handelsrelationer 

mellan Sverige och Brasilien. Den tidigare sjunkande svenska exporten till Brasilien ökar 

åter, idag med en femtedel. Efter nedgången mellan 2001 och 2003, då den svenska 

exporten till Brasilien mer än halverades från fyra till två miljarder kronor, ökar exporten 

återigen. Även den brasilianska exporten till Sverige har tagit fart de senaste åren. Det har 
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ökat med 35 procent under förra året. Landet är världens tolfte största marknad och den 

största ekonomin i Sydamerika. Internationella företag ser Brasilien som en strategiskt 

viktig marknad i Sydamerika med affärsmöjligheter inom de flesta branscher (Johan 

Fager). Företag ser stora möjligheter på den brasilianska marknaden och en vanlig orsak 

till etablering är just att det finns potential och en möjlighet till lönsam expansion. Det 

har föranlett att många lägger tillverkningen i Brasilien (Rickard Köning, Karl-Åke 

Årrebo; Thery Leder). Det är dock svårt att göra affärer i Brasilien på distans och närvaro 

är av den anledningen viktig (Johan Fager).  Landet är en jättemarknad med 170 miljoner 

presumtiva konsumenter (http://www.swedishtrade.se/showpress.aspx?id=354, 2005). I 

en undersökning ifrån januari 2005 där 25 företagsledare för Svensk industri 

representerad i Brasilien fick svara på frågor om deras förtroende för året 2005 

genererade följande resultat (http://www.swedishtrade.se/brasilien/, 2005): 

 

• Samtliga företagsledare ansåg att deras investering eller produktionsvolym skulle 

förbli konstant eller öka under 2005. 

• Samtliga företagsledare ansåg att deras export och investeringar under 2005 skulle 

förbli konstanta eller öka. 

• Nio av tio ansåg att under 2005 skulle både deras vinstnivå och arbetsstyrka förbli 

konstant eller öka. 

• Samtliga företagsledare är i någon uträckning övertygade om att deras intäkter 

kommer att öka den närmaste femårsperioden. 

 

Det får dock inte glömmas att landet är under stark utveckling och att marknaden därför 

är volatil och förknippad med hög risk (Johan Fager). 

 

Brasilien präglas av en positiv syn på immigrerad arbetskraft. Det krävs dock en språklig 

anpassning för att fullt ut kunna vara verksam i landet. Kulturella avvikelser såsom 

religion är i regel inget problem då landet är den mest toleranta bland de sydamerikanska 

länderna. Det finns vissa tendenser vad gäller attityd från regeringen om att utländska 
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firmor som etablerar sig tränger undan lokala aktörer. Den ”tillbakalutade” och flexibla 

inställningen märks även då det är frågan om att passa tider. Exempelvis är det fullt 

acceptabelt att vara en kvart försenad till ett möte. Avseende deadlines gäller samma sak 

även om det går att avtala om vite för förseningar. Det är viktigt att den ansvariga för 

exempelvis ett avtal följer upp och stämmer av att tidsplanen efterföljs (Johan Fager). På 

så sätt är den allmänna organisationsstrukturen något mer hierarkisk än i Sverige och 

motsvarar ungefär Storbritanniens eller Tysklands (Ibid.).  

 

 

4.3 Fallföretag – TP D&B 
 

 

4.3.1 Från dåtid till nutid 

Ruben Rausing och Erik Åkerlund startade emballageföretaget Åkerlund & Rausing på 

1920-talet. Några år senare beslutade Erik Åkerlund att lämna företaget och köptes 

därmed ut, detta var året 1933 och Ruben Rausing stod därmed som ensam ägare. Ruben 

utvecklade företaget inom förpackningsindustrin, vilket skulle medföra stora förändringar 

på marknaden. Företagets utveckling moderniserade hela industrin vilket ledde fram till 

självbetjäning, snabbköp och stormarknader. Företagets stora målsättning, i dess 

begynnelse, var att ersätta lösviktsförsäljning av oförpackade varor med 

konsumentanpassade förpackningar för t.ex. mjöl, socker, salt och mjölk (Tetra Pak, 

2005).  

 
Under 1930-talet växte företaget kraftigt och behovet av en mjölkförpackning sågs som 

en möjlighet för företaget att utvecklas. Intensiva försök till utveckling av en förpackning 

slutade i den geometriska figuren ”tetraedern”, det var av den figuren som företaget 

skapade sin första förpackning. Året var 1944 och Åkerlund & Rausing hade kommit 

med sin första uppfinning, det skulle dock dröja ytterligare tio år innan det första 

materialet framställdes för kommersiellt bruk (Tetra Pak, 2005). 
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 ”Att göra något som ingen annan gjort förut, är faktiskt ganska svårt”  

Ruben Rausing, 1944 

 
Idén till en kontinuerlig fyllprocess var skapad och även idén om hur förpackningen 

skulle se ut, men någon fyllningsmaskin fanns ännu inte. Åkerlund & Rausing lade stort 

fokus på att ta fram en maskinprincip som kunde fylla förpackningarna, en forskning och 

utveckling som ledde till ett resultat på nyåret 1945. Det skulle dock dröja till september 

1946 innan den första maskinen stod klar för produktion (Tetra Pak, 2005). 

 

1951 etableras Tetra Pak, ett dotterbolag till Åkerlund & Rausing. Under samma år 

presenteras även ett nytt förpackningssystem, ett system som skulle få mycket stor 

uppmärksamhet i pressen. Tetra Pak är det företag som Gad Rausing sedan blir VD för 

och dessutom det företag som sedan skulle komma att förknippas med hela koncernen 

(Tetra Pak, 2005). 

 

Under 60 talet fortsatte Tetra Pak att utveckla förpackningar och tillsammans med Alfa 

Laval den aseptiska tekniken. Tetra Pak tog fram aseptiska fyllningsmaskiner och 

kartongmaterial med förmåga att bibehålla aseptiken efter värmebehandlingen. När de 

aseptiska systemen släpptes, det kräver inte kylkedja i distributionsledet och kyld 

förvaring med flera månaders hållbarhet, växte företaget explosionsartat (Tetra Pak, 

2005).   

 

Tetra Pak förvärvade 1991 Alfa Laval som var världsledande inom processutrustning 

inom livsmedelsindustrin med kända uppfinningar såsom separatorer och 

plattvärmeväxlare samt utrustningar i producentledet, t.ex. mjölkmaskiner. Alfa Lavals 

livsmedelsdel integrerades i Tetra Pak såsom ett eget affärsområde medan Alfa Lavals 

industridel fortsatte som en egen industrigrupp och avyttrades i början av 2000-talet. I 
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samband med avyttringen av Alfa Laval förvärvade Tetra Laval Sidel 

(http://www.tetrapak.com). 

 

Idag består Tetra Laval gruppen av tre oberoende industrigrupper, Tetra Pak, DeLaval 

och Sidel, med totalt 24,000 anställda världen över. Koncernen och dess företagsfokus 

ligger i processlösning från producenten (DeLaval), värmebehandling av livsmedel (Tetra 

Pak), fyllning av kartong och plastförpackningar (Tetra Pak och Sidel) samt distributions 

lösningar till dagligvarubranschen (Tetra Pak och Sidel). Alla industrigrupperna inom 

Tetra Laval koncernen har en ledande position på respektive marknad, de arbetar helt 

oberoende av varandra men försöker att dra nytta av de synergieffekter som är möjliga att 

uppnå inom en koncern. Hela koncernen står för kvalitet och utveckling vilket inte 

behöver skiljas mellan företagen, de arbetar mot liknande mål trots stora skillnader i 

marknadsstrukturen (http://www.tetrapak.com).  

  

4.3.2 Tetra Pak – Bakgrund  

Tetra Paks huvudområde ligger inom den flytande och trögflytande dagligvarusektorn. 

Genom att utveckla förpackningar som behåller både konsistens och smak samtidigt som 

de är lätt hanterliga har företaget fått stort genomslag på sina produkter. Tetra Pak finns 

över hela världen, deras produkter säljs i 165 länder och har kontor i 77 av dessa 

länderna. Företaget har dessutom en mjukvaruavdelning som tillhandahåller 

planeringssystem, datoriserade logistiklösningar, marknadslösningar och teknisk support 

(Leif Nilsson; Peter Kristiansson). 

 

Tetra Paks utrustning omfattar separatorer, värmeväxlare, homogenisatorer, aseptiska 

processystem, fyllningsmaskiner och maskiner inom förpackningsdistribution. Dessutom 

har företaget olika kartongförpackningar för pastöriserade och aseptiska produkter (Leif 

Nilsson).  
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Tetra Pak är idag organiserad som en matrisorganisation där marknadsorganisationen 

supportas av tre affärsområden (Leif Nilsson): 

1. Tetra Pak Carton Ambient (Aseptiska fyllningsmaskiner) 

2. Tetra Pak Carton Chilled (Kräver kylkedja i hela distributionen)  

3. Tetra Pak Processing System (Värmebehandlingsprocesser) 

 

Tetra Pak Processing System har följande produktbolag och marknadssupport: 

  TP Processing Components AB  (Nyckelkomponenter) 

Företaget utvecklar och tillhandahåller nyckelkomponenter för 

livsmedelsindustrin såsom Seperatorer, Värmeväxlare och Homogenisatorer  

 TP Processing Systems AB (Stora Globala Projekt) 

Tillhandahåller support för marknadsbolagen vid stora projekt som ex. helt nya 

mejerier.  

 Business Unit Cheese (ostutrustning) 

  Företaget erbjuder utrustning inom processindustrin för osttillverkning. 

 Business Unit Ice Cream (glassutrustning) 

Företaget är det ledande företaget inom branschen, de erbjuder en helhetslösning 

med bland annat fullständigt produktionssystem, olika tillbehör och 

direktsupport vid tillverkning och packning av glassen. 

 Business Unit Dairy & Beverage (TP D&B) 

Företaget tillhandahåller kompletta processlinjer för värmebehandling 

(pastörisering och aseptik) och är det ledande företaget inom branschen. Kända 

varumärken är TA Flex (värmeväxlarbaserade), TA VTIS (direktverkande) inom 

mjölksektorn samt TTA Drink inom dryckessektorn. Kärnkompetensen är 

värmebehandling och komponenterna från TP Processing Components AB och 

andra externa leverantörer sätts samman till system (linjer). 
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TP D&B har egna fabriker i Lund/Sverige, Shanghai/Kina och 

Greenwood/USA. Komplexiteten och volymen medger inte fabriker i alla 

världsdelar och funderingar finns hur utrustningen skall levereras till kunder i 

världsdelar och länder där TP D&B inte har egna fabriker och handelshinder 

försvårar import till dessa länder i förhållande till den inhemska konkurrensen 

(Leif Nilsson; Peter Kristiansson).   

 

4.3.3 Vision 

“We commit to making food safe and available, everywhere.”   

                   Tetra Pak, 2005 

 

4.3.4 Mål 

Tetra Pak arbetar för och med sina kunder för att skapa lösningar inom process- och 

förpackningsindustrin inom dagligvarusegmentet (Tetra Pak, 2005). 

 

Tetra Pak står för utveckling, förståelse för konsumentbehov och samarbete med 

underleverantörer för att ständigt skapa lösningar där dagligvarubranschen finns. 

Företaget står för aktivt industriledarskap och hög tillväxt i en stark organisation (Tetra 

Pak, 2005). 

 

4.3.5 Tetra Pak – Organisationen  

Tetra Pak är ett företag som arbetar likt en matrisorganisation, företaget består av ett 

flertal dotterbolag som har resultatansvar. Det finns klara riktlinjer från koncernledningen 

men företagen arbetar trots detta decentraliserat. Genom att undvika den hierarkiska 

organisationen och istället utnyttja de fördelar som en platt organisationsstruktur ger 

möjlighet till kan Tetra Pak utvecklas på ett effektivare sätt. Den platta organisationen ger 
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möjlighet för företaget att använda kompetensen inom företaget och utnyttja varje lands 

komparativa fördelar på ett maximalt sätt. Företaget förlitar sig på de olika enheterna 

vilket skapar en självständighet samtidigt som alla vet att de tillhör en mycket stark 

organisation både ekonomiskt och strukturmässigt (Peter Kristiansson). 

 

Tetra Pak Dairy & Beverage, som är våra uppdragsgivare, har som tidigare nämnts ett 

flertal fabriker över hela världen, dessa fabrikerna är differentierade för de specifika 

länderna för att klara den lokala efterfrågan och företagskulturen. Trots att företaget 

försöker ta hänsyn till yttre omständigheterna är direktiven från ledningen i Sverige 

beslutande. Företaget ger klara direktiv till fabrikerna hur kvalitet, design och produktion 

skall utföras medan varje fabrik har sin egen ledning som styr det dagliga arbetet. 

Ledningen på fabrikerna rapporterar direkt till ledningen på TP D&B. Tetra Pak Dairy & 

Beverage rapporterar till TP Processing System som i sin tur rapporterar till Tetra Paks 

koncernledning (Leif Nilsson; Peter Kristiansson). 

 

 

Kvalitet har alltid varit Tetra Paks signum och är ett måste för hela företaget. Kunderna är 

medvetna om att man betalar lite mer för Tetra Paks produkter, dock med vetskapen om 

att kvaliteten är mycket hög i relation till konkurrenterna. Företaget behöver inte vara det 

billigaste alternativet för att sälja sina produkter då kunderna inom branschen är villiga 

att betala lite mer för den kvalitet som företaget kan erbjuda, ”Value for money”. (Leif 

Nilsson; Peter Kristiansson). 

 

Inom Tetra Pak försöker man alltid utveckla personalen för att främja kompetensen inom 

företaget. Utvecklingsarbetet är mycket viktigt inom företaget vilket har betytt att stora 

resurser varje år satsas på personalen. Det skall dock poängteras att tekniken som Tetra 

Pak besitter är unik och kan ses som det primära inom bolaget. Tekniken utvecklas hela 

tiden för att hålla det avstånd till konkurrenterna som företaget byggt upp under många 

decennier. Även om det krävs mycket kompetent personal vid produktionen kan inte 



4 Empiriska Studier 
 
 

 107 

detta ses som någon flaskhals, något som har inneburit stor andel inhemsk personal vid 

de globala anläggningarna (Leif Nilsson). 

 

4.3.6 Tetra Pak – Brasilien 

Tetra Pak har lyckats penetrera den brasilianska markanden på ett mycket framgångsrikt 

sätt och har idag en relativt hög marknadsandel. Företaget har funnits på marknaden 

under en lång tid genom koncernens marknadsbolag som producerar och marknadsför 

bolagets produkter. Statistiskt sätt har man inte exakt fastslagit hur stor marknadsandelen 

är men företaget beräknar att den ligger närmare 50 %. Den brasilianska 

dagligvarubranschen använder aseptiska förpackningar mycket frekvent vilket har 

inneburit en stor efterfrågan på företagets produkter, dessutom är utvecklingspotentialen 

inom den nationella branschen mycket stor vilket talar för positiv framtid för Tetra Pak 

(Leif Nilsson; Peter Kristiansson). 

 

Den brasilianska ekonomin är väldigt segregerad vilket innebär att företagets kunder har 

olika stor potential till de investeringar som krävs för att köpa Tetra Paks produkter. 

Företaget har dock sett stora förbättringar i den nationella samt regionala ekonomin vilket 

har märkts på efterfrågan på företagets produkter (Peter Kristiansson). 

 

De flesta av Tetra Paks konkurrenter finns redan i regionen vilket gör att företaget allt 

mer känner sig tvingat att följa efter för att inte tappa konkurrenskraft och 

marknadsandelar. Den tilltänkta fabriken skulle dock inte bära något annat syfte än som 

en monteringsfabrik. Företaget har idag hela sin FoU-enhet i Sverige förutom en liten 

utvecklingsavdelning i den amerikanska fabriken som är nödvändig för de restriktiva 

regler som finns i USA. Dessutom har företaget inte någon tanke på att starta någon 

fullständig produktion då den svenska fabriken kan förse fabriken i Brasilien med de 

delar som är unika, resterande delar är standardkomponenter som företaget köper in 

genom globala underleverantörer (Leif Nilsson). 
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Då det redan finns ett marknadsbolag i landet är personalfrågan inget problem för 

företaget. Kompetens och rutin finns tillgänglig redan vid etablering vilket betyder att 

företaget inte behöver se detta som en kritisk faktor. Det är av stor betydelse för företaget 

att en stor andel av personalen är nationell för att utnyttja de kulturella och nationella 

kunskaperna inom fabriken. I marknadsbolaget finns idag enbart brasiliansk personal 

vilket är målet även för en eventuell ny fabrik (Leif Nilsson). 

 

En ny fabrik skulle styras precis som övriga internationella fabriker. Det skulle finnas en 

ledning på fabriken för det operativa arbetet medan fabrikens mål och riktlinjer skulle 

styras genom ledningen i Sverige (Leif Nilsson; Peter Kristiansson). 

 
4.4 TP D&B – Tre Scenarier 

 

Nedan följer ett antal illustrationer med tillhörande beskrivning där TP D&Bs nuvarande 

tillverkningsflöde finns förklarat. Även ett antal eventuella framtida scenarier kommer att 

lyftas fram som vi i analysdelen kommer att jämföra och utvärdera med nuvarande 

scenario. Scenarierna tar upp det logistiska flödet av produkter och vilka moment dessa 

genomgår. Även barriärer och olika pålägg där dessa förekommer tas upp och förklaras. 

Tillverkningsflödet samt scenarierna är intern framtagna av TP D&B under 2005.  
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Figur 4.2 Produktionsflöde TP D&B, (Egen bearbetning) 
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Figurerna är uppbyggda på så sätt att varje låda eller box beskriver ett moment och ett 

flöde eller en tillståndsförändring illustreras med pilar. De alternativ som finns beskrivet 

är samma som TP D&B har att välja mellan vid en etablering i Brasilien. Syftet med vår 

beskrivning av dessa alternativ är att ge tillräckligt med underlag för att i analysdelen, 

tillsammans med övrig empiri och teori, kunna ställa dessa i relation till varandra och 

bilda oss en uppfattning om vilket som är att föredra. 

 

Ovan finns en illustration av verksamheten, ur ett tillverkningsperspektiv, från fabriken i 

Lund till slutkunden i Brasilien. Varje ruta beskriver det logistiska flödet mellan olika 

moment samt hur värde skapas i respektive del. Vidare är respektive moment numrerat 

för att underlätta beskrivningen av flödet. Vi har haft för avsikt att så enkelt som möjligt, 

men ändå tillräckligt detaljerat för att väsentlig information inte ska gå förlorad, förklara 

flödet. Momenten finns nedan beskrivet i kronologisk ordning (Tetra Pak, 2005). 

 

1. I ett första skede sker förädlingen av maskinerna i Lund. I nuläget sker all 

förädlingen i Lund men vi kommer att titta på olika varianter där endast en del av 

slutprodukten förädlas i Lund. Beroende på hur stor del som initialt förädlas på 

hemmaplan kan leveranstiden reduceras. Produktionen sker i modulform där ett 

fåtal moduler kan kombineras ihop till ett stort antal slutprodukter. De 

gråmarkerade delarna i första boxen illustrerar det som är förädlat i Lund och är 

specifikt för Lund. 

 

2. Efter att första fasen är klar, förpackas och transporteras del- eller slutprodukten 

till Brasilien. Beroende på om det är del- eller slutprodukt skiljer sig 

emballeringen åt och därmed även priset. Även tullkostnaden skiljer sig åt 

beroende på om en hel produkt transporteras eller om delar skickas i form av 

moduler. Den streckade ramen i figuren illustrerar att TP D&B sätter sitt signum 

på varan och därmed säkerställer hög kvalitet och service för kunden. I nuläget är 
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detta möjligt endast om en del (minst 30 %)11 förädlas i Lund, annars är inte 

nödvändig kontroll möjlig över produktionen. 

 

 

3. I det fall att produkten endast delmonteras i Lund sker slutmontering hos TP 

D&Bs marknadsbolag (MC)12, i detta fall beläget i Brasilien. 

a. Övriga nödvändiga delar som behövs för slutprodukten tillhandahålls av 

marknadsbolaget. Det handlar oftast om standardprodukter som köps in till 

ett världsmarknadspris och betyder att det inte krävs specialkompetens för 

att slutmontera produkten. Det prickiga fältet illustrerar att 

marknadsbolaget tillför värde (AV13). Det faktum att arbetsmomentet inte 

är avancerat medför att det kan utföras utan någon större utbildning till ett 

lågt pris.  

b. Slutmonteringen utförs av certifierade lokala marknadsbolag för att 

säkerställa kvaliteten. Dokumentation och direktiv utfärdas från TP D&B 

för att instruera och kontrollera arbetet. Det gråmarkerade avser även här 

att det är information som är specifikt för Lund, dvs. det är TP D&B i 

Lund som förser marknadsbolaget. 

 

 

4. Slutligen levereras produkten till slutkund. Då kritiska produktionsmoment har 

utförts i Lund där kompetens för det finns samlat kan TP D&B försäkra sig om att 

marknadsbolaget levererar slutprodukter som når upp till TP D&Bs satta 

kvalitetsmål. 

 

 

                                                        
11 Kritiska produktionsmoment där specialkompetens är nödvändigt, exempelvis bockning av rör. 
12 Marketing Company 
13 Added Value 
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Det scenario vi arbetar med och använder som grund för våran studie är det nuvarande 

scenariot. Huvudproduktionen och den fabrik som idag förser Brasilien med produkter är 

anläggningen i Lund. Vi kommer nedan att beskriva ingående vad varje box och dess 

innehåll betyder, för att underlätta denna beskrivning har vi numrerat boxarna och går 

igenom dem i kronologisk ordning (Tetra Pak, 2005). 

 

 
 

 
 

 
 

 

Figur 4.3 Nuvarande scenario, (Egen bearbetning)  

 

1. HV står för hårdvara och i den första boxen visas hur stor del av förädlingen som 

finns i Sverige. I nuvarande läge finns all förädling i Lund och därmed har vi   

100 % i box 1.  

2. I den andra boxen har vi TP D&Bs egna påslag. Det är den procentuella 

vinstmarginalen som företaget anser att man ska ta ut i Sverige. Detta påslag är en 

avvägning för företaget så att man inte sätter ett för lågt högt eller lågt pris innan 

produkten skickas iväg till Brasilien. Som situationen ser ut idag har TP D&B ett 

påslag på 23 % på sina produkter innan de skickas iväg, denna siffra kan dock 

variera något. 

3. Box nummer 3 visar de tullar och skatter som företaget behöver betala för att 

importera produkten till landet. Dessa avgifter är fixerade och är inte påverkbara 

för TP D&B. Dagens procentuella avgifter är 32 % vilket läggs på den totala 

förädlingskostnaden (i Sverige) inklusive TP D&Bs egna vinstpålägg. 
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4. Den sista boxen visar den slutgiltiga kostnaden för produkten när den har 

importerats till Brasilien. Det skall dock tilläggas att detta inte är det pris som 

kunden betalar utan det här är det pris som Tetra Paks lokala marknadsbolag i 

Brasilien använder som inköpsprisreferens. Därefter ska marknadsbolaget sätta 

det vinstpålägg företaget använder sig av vid försäljning till slutkund. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Figur 4.4 Nytt scenario, (Egen bearbetning)  
 

1. I det nuvarande scenariot beskrev vi hur stor del av förädlingen som fanns i 

Sverige, vilket även denna box beskriver. I de nya scenarierna finns det flera olika 

alternativ för hur stor förädlingen skall vara i Sverige.  

 Ett alternativ är att behålla hela förädlingen i Sverige vilket innebär att  

100 % av hårdvaran förädlas och monteras i Lund, vilket innebär att det 

inte kommer att ske någon förändring jämfört med det nuvarande 

scenariot. 

 Det andra alternativet skulle vara att ca 50 % av förädling och montering 

sker i Sverige medan resterande del förläggs i Brasilien. En stor del av den 

återstående förädlingen i Sverige är unik och svår att förlägga på annan 

plats. I denna siffra ingår även en del montering innan TP D&B skickar 

iväg produkten. 
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 Det sista alternativet är att endast 30 % av förädlingen finns kvar i 

Sverige. Den resterande delen av förädlingen och monteringen sourcas ut 

till Brasilien där man monterar ihop produkten till en slutprodukt för 

vidareförsäljning. De 30 % som skickas från Sverige är inte möjliga att 

tillverka i Brasilien i dagens läge och därför är detta den lägsta procentsats 

som är nödvändig att behålla i Sverige. Resterande delar är 

standardkomponenter och montering som kan göras på plats i Brasilien. 

2. TP D&Bs vinstpålägg är som tidigare nämnts möjlig att ändra. Det är inte 

fastslaget att någon procentsats är given och måste användas utan företaget skulle 

kunna ändra denna för att få en mer optimal lösning för företaget. Vi kommer att 

använda oss av tre olika procentsatser för att se vilket alternativ som skulle vara 

det bästa för företaget. 

 Att inte lägga på något vinstpålägg, dvs. 0 %, är ett alternativ som skulle 

ge marknadsbolaget i Brasilien en betydligt billigare produkt. Det är inte 

nödvändigt att göra ett vinstpålägg redan i Sverige utan företaget skulle 

kunna lägga hela vinsten i det brasilianska marknadsbolaget. 

 I dagens läge har TP D&B 23 % vinstpålägg, en marginal som man är 

nöjd med och skulle kunna vara ett alternativ även i de nya scenarierna.  

 Det tredje och sista alternativet för vinstpålägg är ett varierande intervall 

mellan 0 % och 100 %. Detta alternativ har skapats för att försöka ge 

klarhet i hur man skall kunna nå ett optimalt vinstpålägg för företaget utan 

att skapa ett suboptimalt förhållande mellan marknadsbolaget och TP 

D&B i Sverige. 

3. Den tredje boxen har inte förändrats från nuvarande scenario. Det är inte möjligt 

att påverka denna box utan den är reglerad genom lagar och fastställda tariffer. 

Nuvarande procentsats är 32 %. 

4. Den fjärde boxen är bara en produkt av de tre tidigare boxarna. Denna box skiljer 

sig kraftigt mellan de olika scenarierna och är en stor anledning till varför man 

försöker optimera de tre föregående boxarna.  
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5. När TP D&B inte förädlar och monterar hela produkten i Sverige kommer det 

betyda att en del sourcas i Brasilien. Standardkomponenter tillverkas eller köps in 

i Brasilien och monteras på plats vilket gör att denna box är proportionell mot box 

1. Den procentsats som inte tillverkas i box 1 kommer att hamna i box 5 för att 

därmed nå upp till slutgiltig förädling och montering. 

6. Den sista boxen är ett resultat av de övriga boxarna och deras variabler. Slutvärdet 

som visas här är det pris som marknadsbolaget i Brasilien ser som inköpspris 

vilket vi nämnde i nuvarande scenario.  
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5 Analytisk Bearbetning 
 

Teorin är det raster vi använder för att sålla information – empirin, medan analysen är 

det som blir utfallet efter att informationen har passerat vårt raster. I detta kapitel ger vi 

vår syn på problemområdet och de möjligheter som en etablering ger upphov till genom 

att sammanföra teorier från den teoretiska referensramen och empirisk data från lands- 

och branschbeskrivningen samt den företagsspecifika beskrivningen. De unika scenarier 

samt våra insamlade data som angivits i föregående kapitel ska med hjälp av våra 

teoretiska kunskaper belysas ur en analytisk synvinkel som kan förklara varför ett 

scenario är bättre än det andra. Inledningsvis i detta kapitel diskuteras möjliga 

förklaringsfaktorer som kan kopplas till hur etableringsbeslutet påverkas av externa 

faktorer såsom marknadens trender och utveckling. Därefter ska vi använda oss av ett 

intra-organisatoriskt perspektiv och belysa interna förklaringsfaktorer för att urskilja 

scenariernas potential. Avsikten är att vår analys skall utgöra grunden för våra 

slutsatser, avslutande reflektioner samt rekommendationer.  

 

5.1 En kedja är inte starkare än sin svagaste länk 
 

Tetra Paks marknadsbolag arbetar mot den lokala marknaden där försäljning och 

marknadsföring är två viktiga aspekter. Med hjälp av utveckling och kapital kan bolaget 

ständigt sträva efter att förflytta sig nedströms i värdekedjan (Figur 5.1), mot höger. 

Marknadsbolaget strävar efter att ständigt förbättra sin service mot kunderna vilket 

utvecklar bolaget och tar dem till nästa fas. De tidigare aktiviteterna som ligger till 

vänster om marknadsbolaget har redan upparbetats och är inte fokuserade. Det finns en 

ständig strävan efter att förbättra sig men det är dock inte något som TP D&B har som 

syfte med en monteringsanläggning i landet. Tetra Paks strävan att gå nedströms i 

värdekedjan kan ses som en pro-aktiv strategi. Den monteringsanläggning som denna 

studie behandlar är dock både en pro-aktiv och reaktiv strategi för att företaget skall 
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kunna konkurrera bättre på den lokala marknaden, detta kommer att diskuteras 

grundligare längre fram i analysen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5.1 Värdekedjan (Porter, 1985), (Egen bearbetning) 
 
En eventuell etablering av TP D&Bs monteringsanläggning skulle skapa stora 

möjligheter för företaget. Monteringsanläggningen skulle fokusera på produktionsdelen i 

värdekedjan vilket skapar möjlighet till utveckling och effektivisering av inköp, lager och 

materialhantering. En del av varje produkt skulle förädlas i Sverige, därefter skickas 

produkten, modulen, till Brasilien för att monteras ihop med de standardkomponenter 

som företaget sourcar. Dessa komponenter är standardprodukter som företaget kan 

inhandla globalt vilket öppnar möjligheter för företaget att skapa skalfördelar vid köp av 

stora volymer från samma underleverantör. TP D&B arbetar ständigt för att sänka sina 

kostnader vilket kan göras med hjälp av stordriftsfördelar. Genom att producera delar av 

produkten i Sverige skapas beläggning i den svenska anläggningen samtidigt som 

företaget kan utnyttja storskalig produktion till effektivisering och produktivitetsökning. 

De delar som monteras ihop i Brasilien är sedan tidigare monterade både i Brasilien och 
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Sverige vilket innebär att det finns stor kunskap inom området och därmed en stor 

möjlighet till effektivitet och produktivitet även inom detta område. 

 

Företaget producerar produkter mot kundorder, detta innebär att företaget kan undvika 

stora lagernivåer, en mycket kostnadseffektiv lösning om kunden är villig att vänta på 

sina produkter. Tid är ofta en kritisk faktor vid orderläggning, det kan betyda att företaget 

behöver en viss lagernivå för att kunna försörja marknaden med produkter under den 

ledtid som förädlingen av produkten kräver. Brasilien har dock fördelen av att vara ett 

relativt billigt land när det gäller anläggningskostnader som t.ex. hyra, el och mark vilket 

skapar möjligheter vid höga eventuella lagernivåer.  

 

Det är viktigt att markanden kan tillgodose företaget med kompetens för att möjliggöra 

en etablering. TPs Marknadsbolag har befunnit sig på marknaden under en längre tid 

vilket skapat den kompetens som företaget efterfrågar. Av den anledningen ska inte 

kompetensen vara ett problem för företaget. TP D&B avser att endast etablera 

monteringsanläggningen vilket betyder att FoU inte är aktuellt vid nuvarande situation, 

något som minskar behovet av välutbildad personal. Brasiliens utveckling och 

kompetensnivå behandlas i analysen av landsspecifika faktorer senare i detta kapitel. 

 

Vi har tidigare i detta kapitel berättat att TP D&B avser att skicka delar av produkter till 

Brasilien för slutförädling och försäljning. Det innebär att företaget är beroende av 

pålitlig infrastruktur, något som de flesta företag kräver idag. När det gäller TP D&Bs 

produkter är det skrymmande föremål vilket betyder att sjötransport anses vara mest 

lämpat för företaget. Det är dock en relativt volatil marknad, priset kan variera kraftigt, 

dessutom är tiden när det gäller sjötransport osäker då naturens lagar ständigt påverkar 

transportens punktlighet. Vi kommer att diskutera infrastrukturen i slutet av detta kapitel 

det ska dock nämnas att detta kan ses som en osäkerhetsfaktor för företaget. 

 



Utlokalisering av montering till lågkostnadsländer – en fallstudie om Tetra Paks etablering i Brasilien 
 
 

 120 

 

5.2 Motsvarar landet förväntningarna? 
 

Det har skapats många bubblor med efterföljande kriser i världen under de senaste 

decennierna men det är inte ofta ett land hamnar i en konkurssituation som konsekvens av 

krisen, detta skedde dock i Brasilien. Det är inte många år sedan Brasilien hade extrema 

finansiella problem som skapade företagsflykt och politisk oro i landet. Landets 

återhämtning är dock imponerande, företagen har ingetts nytt förtroende och landets 

ekonomi växer kraftigt, det skall dock nämnas att det är under kontrollerade former för 

att undvika nya kriser. Nedan ska vi försöka skapa förståelse för de landsspecifika 

faktorer som PEST-modellen berör. 

 

5.2.1 Tillväxt eller stagnation 

Genom att det direkta beroendet av dollarn försvann samtidigt som realen under ett 

senare skede släpptes fri har inflationen kunnat kontrolleras och valutan har stabiliserats. 

Kapitalet har vågat sig tillbaka till den brasilianska marknaden vilket skapar läge för 

investeringar och nyetableringar. Att arbetslöshetssiffran är drygt 10 % skickar en 

fundering över landets statistiska mätsystem, ett land men enorm fattigdom och 

segregering kan tyckas ha större arbetslöshet än så. Finns det potential till en kraftig 

tillväx i ekonomin om inte större arbetskraft än maximalt 10 % är tillgänglig? Med tanke 

på att hälften av befolkningen är under 20 år finns det en enorm potential till 

nyrekrytering under de närmaste åren. Utbildningsnivån är väldigt ojämn men överlag 

ganska låg ur ett övergripande samhällsperspektiv, det finns dock en hög kompetens 

inom branschen och ska inte ses som något problem för företaget. Trots att lönenivåerna 

överstiger många konkurrerande länder som t.ex. Argentina, Kina och Indien är de inte 

jämförbara med de västerländska lönerna, brasilianska löner har ett försprång som skapar 

stor attraktion för personaltung industri.  
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Även om ränteläge och bankväsendet är sämre vid en jämförelse med västvärlden och i 

detta fall i jämförelse med Sverige är det inte en avgörande faktor för Tetra Pak då deras 

ekonomi får ses som ypperlig med extremt hög likviditet, lån är därför inte nödvändiga 

för företaget. 

 

5.2.2 Instabilitetstecken eller tendens till mognad? 

Brasilien är medlem i WTO vilket skapar en säkerhet för de företag som väljer att 

etablera eller handla med landet. De regler som organisationen har satt upp är väl kända 

för samtliga multinationella företag och Tetra Pak utgör inget undantag i detta fall. Det är 

dock ett annat frihandelsavtal som skapar ett intresse i detta fall, Mercosur är det 

sydamerikanska alternativet till EU, en långt ifrån utvecklad version men grunden är lagd 

och ambitionerna är höga. Det går inte att lägga någon större vikt vid avtalet i dagens 

läge då tullar och barriärer fortfarande står starka, Brasilien är dock det centrala landet i 

avtalet och skapar förhoppningar om en utveckling till ett frihandelsavtal liknande 

NAFTA eller EU, något som skulle locka ytterligare företag till regionen. Vi kan inte 

lägga speciellt stor vikt vid detta avtal i dagens läge men tanken på dess framtid ger ett 

lockande framtidsscenario där en etablering öppnar vägen till hela den sydamerikanska 

marknaden. Relationen med de sydamerikanska länderna får ses som relativt god vilket 

skapar fördelaktiga möjligheter vid vidare export från Brasilien. 

 

Brasilien är under kraftig utveckling, landet är fortfarande långt ifrån den generella 

standard som vi är vana vid ifrån västvärlden. Landet ska dock inte underskattas, 

framförallt teknologin är mycket utvecklad och ligger långt fram i forskning och 

utveckling. Redan under början av 2000-talet då den teknologiska hysterin var som störst 

frodades teknologin inom landet, något som kvarstår även några år efter den härdsmälta 

som landets ekonomi drabbades av.  

 

Vid en första försändelse med produkter till landet sker en grundlig granskning av det 

skickade emballaget men Tetra Paks betydelse och svenska härkomst kan snabbt 
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påskynda denna process i ett senare skede. Sker försändelser med korta mellanrum kan en 

skiftning i tullens hårda granskning från röd till grön klassifikation inte vara något 

problem. Tetra Paks inflytande kan till och med skapa möjlighet till ”blue-line” vilket kan 

vara nödvändigt då tidsvariabeln är viktig för företaget. Några importkvoter eller andra 

strikta barriärer finns inte vilket underlättar handel eller etableringstankar. Korruptionen 

är dock utbredd vilket kan skapa problem för företaget om man inte är beredd att anamma 

den kultur som finns inom landet. Även om den största delen av korruptionen finns i den 

offentliga sektorn drabbar detta företagen, de företag som arbetar inom landet har en 

ständig kontakt med den offentliga sektorn vilket även undertrycker företagen att anpassa 

sig efter de sedvänjor som finns inom landet. Korruption är allmänt accepterat, något som 

finns utbrett i hela Sydamerika. Landets arbetsmarknadslagar samt fackliga bestämmelser 

är inte komplicerade och utmärkande, snarare lockande genom sina milda krav, och 

kommer därför inte skapa några problem vid en etablering.  

 

Tullens variation gällande procentsatsen på produkter kan skapa en känsla av 

inkonsekvens, i TP D&Bs fall är dock procentsatsen given, 32 %. Det finns dock 

förhoppningar om reduceringar i tullsatsen vilket skulle påverka företaget och dess 

produkter kraftigt. Tullen är en multiplikator vilket gör att minskade tullkostnader snabbt 

förändrar scenariernas betydelse, det är dock inget vi räknar med i nuläget. Tullsatsen 

multipliceras på försändelsens totala värde, ad valorum. Den givna tullsatsen är 

densamma oberoende av scenario, därmed är denna faktor inte avgörande för vår slutsats. 

 

Den brasilianska inkomstfördelningen är väldigt segregerad vilket påverkar företagets 

försäljning av förpackningar. Vi arbetar dock inte med konsumentprodukter i vår studie 

utan scenarierna behandlar produkter som används för produktion av 

konsumentprodukter, därmed är inte våra scenarier lika påverkbara av 

inkomstfördelningen. Efterfrågan på produkter, i de olika scenarierna, kommer dock att 

påverkas av hur inkomstfördelningen ser ut då större delen av befolkningen är fattig 

vilket försvårar deras konsumtion av Tetra Paks produkter, indirekt skapar detta mindre 

efterfrågan på TP D&Bs maskiner. Att konjunkturen har en positiv trend och det 
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ekonomiska läget i Brasilien har goda utsikter skapar en tilltro till marknaden och 

förhoppningar om en växande marknad är stor. 

 

5.2.3 Två industristäder 

Brasilien har två stora industristäder där de flesta av landets stora företag har sitt säte. 

Kommunikationen och utvecklingen frodas i dessa städer och skapar en mycket 

fördelaktig atmosfär för företagen. São Paulo är den stad där de flesta av Sveriges 

storföretag har samlats. Staden erbjuder teknologi och infrastruktur som uppfyller 

företagens hårda krav, dessutom är tillgången till kompetent personal högst i detta 

område. Rio de Janeiro är den andra av de två stora städerna som är relevanta för en 

företagsetablering. Staden erbjuder liksom São Paulo goda möjligheter till etablering då 

kompetens och infrastruktur även här får ses som relativt god.  

 

Vi har tidigare i studien även nämnt Manaus som ett alternativ med sina skattelättnader 

samt dess koncentration av elektronisk industri. Manaus kan ses som ett kluster där 

högteknologisk industri har skapat sig ett centrum där företagen drar fördel av 

konkurrensfördelar och komparativa fördelar. Närheten till företag med likartad 

produktion skapar samtidigt en möjlighet för företagen att kontrollera sina konkurrenters 

framsteg och utveckling. Trots att staden ligger relativt avsides kan specifika företag eller 

branscher se fördelar av att etablera sig där då tillgången till kompetens och komponenter 

är stor. De kluster som Manaus har visar Brasiliens möjligheter till klustersamhällen. Vi 

kommer att diskutera TP D&B behov av ett klustersamhälle i nästa kapitel. Manaus 

alternativ är dock inte intressant för TP D&B då landets verkstadsindustriföretag 

uteslutande finns etablerade i Rio de Janeiro och São Paulo och har därför inte 

analyserats vidare i denna studie.  

 

I scenarierna ska en del av produkterna skickas från Sverige vilket betyder att 

transportvägar är en viktig faktor för företaget. Det alternativ som vi arbetar med är 

sjöfrakt då produkterna som skickas är skrymmande och tunga. De största djuphamnarna 
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i Brasilien ligger i Rio de Janeiro och Santos utanför São Paulo vilket dessutom är de två 

alternativ gällande städer som är aktuella vid en etablering.  

 

5.2.4 En summering 

Landet står sig starkt i jämförelse med många andra utvecklingsländer. Vare sig TP D&B 

väljer att etablera en anläggning i landet eller skicka produkter finns inga tvivel om att 

möjligheterna för att lyckas är stora. Landets resurser är enorma och utvecklingen inom 

de flesta av behövliga områden är stor. Det som företaget ständigt kommer vara i behov 

av är kommunikation, teknik och kompetens, faktorer som landet kan erbjuda. Dessutom 

har hela området en enorm utvecklingspotential vilket skapar en etableringsvilja hos de 

flesta globala företag. Närvaro i Brasilien öppnar inte bara möjligheter på den regionala 

marknaden utan även på den nationella marknaden som även den har stor potential. 

 

5.3 Om undran inför branschklimatet 
 

Fysiska resurser som t.ex. industrimark och naturtillgångar skapar fördelar för Brasilien 

vid en genomgång av möjliga etableringsländer. Tillgången till industrimark är stor, att 

dem dessutom är billig väcker stort intresse bland etableringsintressenter. Av de 

naturtillgångar som Tetra Pak har användning för är olja och mineraler de två viktigaste, 

naturtillgångar som Brasilien anses vara extremt rika på. Som vi tidigare har nämnt så 

finns det komparativa fördelar i Brasilien vilket skapar en attraktionskraft från företagens 

sida. Inom den personaltunga industrin finns möjligheter att placera anläggningar inom 

landet för att dra fördel av de låga lönerna, dessutom så har konkurrensen och efterfrågan 

på den nationella marknaden skapat andra fördelar. Landet har utvecklat stor kompetens 

inom teknologi och tung industri, en stor anledning är landets enorma naturresurser som 

är unika för Brasilien. Även om det finns mycket som kan förbättras i infrastruktur och 

kommunikation så flyttas utvecklingen ständigt i positiv riktning genom krav från 

etablerade företag. Dessa faktorer är ett måste för att multinationella företag ska etablera 

sig, vi kan se att landet ständigt försöker tillgodose företagens behov. 



5 Analytisk Bearbetning 
 
 

 125 

 

TP D&B har ett flertal konkurrenter i landet som ständigt försöker pressa priserna på 

marknaden vilket skapar ett behov från TP D&Bs sida att kontinuerligt följa med i 

prisutvecklingen. Som tidigare nämnts är det inte nödvändigt för företaget att ha de lägsta 

priserna, det är dock viktig att skillnaden mellan företaget och dess konkurrenter inte blir 

för stort. Det finns alltid ett läge där priset överväger andra fördelar vilket är en punkt 

företaget ständigt arbetar för att hålla avstånd till. Med det stora antalet unga personer i 

landet har företaget och dess bransch stora möjligheter att utbilda personal i ett tidigt 

skede för att tillfredställa företagets behov. Kompetensen inom branschen finns redan i 

landet, dock är det möjligt att förstärka den genom att etablera sig i närheten av sina 

konkurrenter. De flesta av TP D&Bs konkurrenter och liknande industriföretag finns i 

och runt São Paulo, något som skapar anledning för företaget att överväga en eventuell 

etablering i denna stad.  

 

Trots att kompetens och personal inte är en flaskhals inom industrin finns skillnader i 

personalens beteende som kan skapa en del problem. De kulturella skillnaderna i 

arbetstider och deadlines kan försvåra samarbete med den svenska enheten. Tetra Pak står 

för kvalitet och ackuratess, ord som inte rimmar med förseningar och missade avtal. I 

Brasilien är det helt accepterat med vissa tidsdifferenser vilket skapar ett behov av avtal 

och regleringar för att inte Tetra Pak ska förlora i anseende bland sina kunder. 

 

5.2.1 Är kluster nödvändiga 

Tetra Pak är inte i behov av närliggande underleverantörer på samma sätt som många 

andra industrier då företaget arbetar med standardkomponenter vid en eventuell 

monteringsanläggning. Dessa komponenter kan köpas från globala tillverkare, företag 

som Tetra Pak även använder för sina andra anläggningar i bl.a. Lund och USA. De unika 

detaljer och komponenter som företaget använder i sina produkter kommer som tidigare 

nämnts fortfarande tillverkas i Sverige vilket minskar företagets behov av närliggande 

underleverantörer som ständigt tillgodoses med senaste utveckling och teknik. Tillgången 
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till material och komponenter ses inte som något större problem då Tetra Pak sedan 

tidigare redan är etablerade på den brasilianska marknaden genom marknadsbolag, 

företaget har redan skapat det kontaktnät som företaget behöver. Företaget har bestämt att 

endast en monteringsenhet är ett alternativ, det ska dock påpekas att vid ett läge där 

företaget överväger andra alternativ finns det stora möjligheter till detta. Landet har de 

faktorer som gör att mer avancerade anläggningar för t.ex. FoU och producering är 

tilltalande.  

 

När vi undersöker behovet av kluster för TP D&B ser vi inte direkta samband men det 

betyder dock inte att de fördelar som ett klustersamhälle medför inte påverkar TP D&B. 

Närvaron av liknande industrier, dessutom andra industrier som använder liknande 

infrastruktur och kunskap skapar stora möjligheter för företagen. Det spelar en mindre 

roll hur stort beroende företaget har av stödjande, relaterande samt rivaliserande företag 

deras närvaro kommer ständigt att påverka företaget. Samhället påverkas av dess 

industrier och det är precis det som gjort Rio de Janeiro och São Paulo till de största 

industristäderna. Företagen ser nyttan av att vara nära varandra, påverka infrastrukturens 

uppbyggnad samt utveckla hela samhället. Det är det TP D&B kan göra genom att lägga 

sig i klusterlika samhällen trots deras mindre beroende av direkt anknytning till 

underleverantörer.  

 

När vi pratar om kluster kommer även kunderna påverka var företaget etablerar sig. Även 

företagets kunder måste tas i anspråk vid en klusterdiskussion. Det är kunderna som 

företaget vill komma nära genom en etablering vilket i sin tur medför att en placering av 

monteringsanläggningen i närheten av kunderna skulle skapa stora fördelar. En faktor 

som skulle kunna minskas är transportkostnader, dessa kan bli relativt stora för företaget. 

Den kanske viktigaste faktorn är deras påverkan på företaget och dess produkter. Deras 

närvaro i området skapar möjligheter för företaget och kunden att interagerar för att skapa 

optimala samarbeten och skräddarsydda produkter. 
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5.3.2 Strategi och Struktur 

Porter (1990) påpekade att strategi, struktur och rivalitet var tre viktiga faktorer för ett 

företags framgång. Vi har diskuterat Tetra Paks konkurrenter genomgående i denna 

analys men inte vidrört de andra två faktorerna. Det finns en viss grad av decentralisering 

där företaget försöker skapa optimala förhållanden för anläggningens anpassning till 

etableringslandet. Det är dock viktigt att företagets mål och vision genomsyrar hela 

organisationen vilket även inkluderar en eventuell monteringsanläggning i Brasilien. De 

viktiga och centrala besluten kommer fattas i Sverige där företagets ledning sitter. De 

anställda vilket även inkluderar den ledning som styr anläggningen på plats har det 

operativa ansvaret vilket skapar en lokal anpassning.  

 

5.4 Tre scenarion ur ett etableringsperspektiv 
 

Ur en aspekt kan det ses som att TP D&Bs etablering i Brasilien är en reaktion mot det 

faktum att konkurrenterna redan finns etablerade. En annan aspekt är att TP D&Bs 

ambitioner för etablering i Brasilien är av förebyggande karaktär på så sätt att den redan 

dominerande marknadsandelen ytterligare stärks vid ett inträde på den brasilianska 

marknaden. Via sin storlek och sin dominerande ställning kan TP D&B genom sin 

närvaro hålla konkurrenterna under kontroll. Beroende på hur frågan belyses kan TP 

D&Bs avsikter klassificeras som både reaktiva och pro-aktiva. Således skulle en möjlig 

indelning, enligt Monczkas figur över internationalisering av anskaffningsprocessen 

(Figur 3.2), resultera i gränsskiktet mellan fas 2 och fas 3. Om utgångspunkten tas i att 

anledningen till en etablering är att förhindra att konkurrenterna expanderar och på så sätt 

tar marknadsandelar är framskridandet i tredje fasen. Vidare borde ett rimligt påstående 

kunna vara att företaget strävar efter att förbättra den egna verksamheten som härrör från 

internationell handel vilket är i linje med utvecklingen i den tredje fasen. Internationell 

handel på behovsbasis karaktäriserar ett företag som uppnått fas två vilket inte kan sägas 

gälla för TP D&B då företaget sedan tidigare har egna anläggningar i ett flertal länder 

såsom USA och Kina. Alltför många inkonsekventa element i den andra fasen som inte 
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gäller för TP D&B har till följd att endast den tredje fasen är passande. Att inte den fjärde 

fasen skulle kunna vara aktuell beror till stora delar på att anläggning varken kommer att 

tilldelas design-, utvecklings- eller sourcing-funktioner. De omständigheter som 

föreligger, dvs. ett tidigt skede av etableringen, innebär att de olika synergieffekter som 

en fullständig integrering medför helt saknas.  

 

Såsom titeln i den tredje fasen omnämner ”internationell handel som en del av strategin” 

är det en passande beskrivning för TP D&Bs avsikter med en enhet i Brasilien. Det finns 

indikationer på att marknaden har stor potential, det är ett land under stark utveckling och 

som så många andra företag ser TP D&B en chans att i ett relativt tidigt skede genom ett 

inträde inte bara få tillträde till Brasilien utan hela kontinenten. Med andra ord finns ett 

globalt perspektiv på den brasilianska markanden som kan sägas vara en potentiell 

sourcing marknad. För att nå målet att etablera sig på en ny marknad behövs dock en 

underenhet, i detta fall en monteringsanläggning, som har ledningens fulla stöd och 

involvering. 

 

Som teorin omtalar finns fem unika strategier för företag som har nått den tredje fasen. 

Anledningen till att dessa finns är att fungera som en guide för att öka integreringen och 

koordineringen av sin globaliseringsprocess. För varje implementerad strategi tar 

företaget ett steg närmare global sourcing-stratgin som är den mest fulländade av 

sourcing-strategierna. I detta skede tas fullständig hänsyn till gemensamma processer, 

teknologier och leverantörer vilket medger effektivare utnyttjande av företagets resurser 

och skalfördelar inom organisationen.  

 

5.4.1 Nuvarande scenario 

I dagens läge har TP D&B ingen etablerad enhet i Brasilien. Det finns tankar om att 

bibehålla den verksamhet som redan finns i Lund men istället utse en inköpsavdelning i 

Brasilien. Däremot finns det redan är ett marknadsbolag som har egen tillverkning och 

distribution i landet. Om det finns möjlighet att utse marknadsbolaget till den 
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inköpsavdelning som initialt fanns planer på skulle en stor del av arbetet besparas. Den 

initiala strategin ett företag som följer den pro-aktiva linjen antar – strategi 1 - är att 

bygga upp ett nätverk med internationella leverantörer för ett antal begränsade 

produktsorter, ofta standardprodukter. Då marknadsbolaget redan har verksamhet i landet 

torde de ha dessa nätverk. Monczka nämner även att störst motstånd mot förändring 

upplevs vid övergången mellan reaktiv och pro-aktiv. Att utse en inköpsavdelning i 

Brasilien skulle för TP D&B vara just en övergång mellan fas 2 och fas 3 och därmed 

medföra ovilja till förändring. Oviljan kan visa sig i ett nationellt revirtänkande hos 

köparen exempelvis som motvilja till utländska produkter.  

 

Det finns dock inga garantier att marknadsbolaget skulle välkomna att TP D&B utser 

dem till en inköpsavdelning för att sälja vidare produkterna på den brasilianska 

marknaden. Exempelvis kan TP D&B ses som en konkurrent om marknadsbolaget 

befarar att den egna försäljningsvolymen minskar som ett resultat av TP D&Bs inträde på 

marknaden. Det finns dock mycket att vinna om det går att övertala de till ett samarbete. 

Det finns en rad hinder benämnda som kan ställa till problem. Dessa är till antal fler vid 

det fall om inträde sker utan samarbete med marknadsbolaget. Monczka nämner bland 

annat avsaknad av praktisk kunskap om internationella inköp. Visserligen har TP D&B 

viss erfarenhet då anläggningar finns i andra delar av världen men den erfarenheten 

kanske inte kan appliceras på den brasilianska marknaden. Ett samarbete skulle 

fullständig eliminera detta problem. Vidare finns motstånd i form av, som tidigare 

nämnts, inhemsk marknadsnationalism. Även detta problem skulle kraftigt mildras vid ett 

samarbete. Att decentraliserade organisationsstrukturer skulle ställa till problem är vid en 

förändring är osannolikt av två skäl. Dels skulle det för marknadsbolaget inte bli en 

särskilt stor omställning, dels är organisationsstrukturen i allmänhet i Brasilien relativt 

centraliseratd jämfört med Sverige, vilket borde gälla även för marknadsbolaget. Det 

finns dock ett hinder som skulle uppstå oavsett om samarbete sker eller inte. Det är längre 

ledtider på grund av längre leverantörskedjor då fler mellanhänder kommer till. Det 

skulle föranleda att hänsyn måste tas till kundernas tolerans mot ökade leveranstider och 

motsvarande anpassning.  
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I fallet då ett samarbete inte är möjligt krävs att TP D&B på egen hand övervinner ovan 

nämnda problem. Bland de vanligaste åtgärderna finns utbildning och träning av 

personal, ledningens fulla stöd, ta hjälp av agenter i utlandet, utnyttja kunskap från 

befintliga dotterbolag i utlandet samt att använda sig av lokalbefolkningen för 

representation av företaget. Det är av yttersta vikt att utbilda och informera samtliga 

berörda för att få symmetri i sin strävan. Kunskap och ledningens delaktighet är de 

primära metoderna för att övervinna negativa attityder. Agenten i utlandet kan sägas vara 

marknadsbolaget vilket skulle kunna fungera som en mentor samt hjälpa till med att hitta 

personal för representation.  

 

Ett möjligt scenario vore som bilden nedan visar. All förädling sker i på TP D&B i Lund 

där även en vinstpålägg (MU14) på 23 % tillkommer. Därefter transporteras maskinen till 

inköpsenheten i Brasilien, vilket är antingen marknadsbolaget eller en egenupprättad 

enhet. Oavsätt vilket, tillkommer en tullsats på 32 % vilket resulterar i ett slutvärde 

(TK15) på 162 %. Detta är vad inköpsenheten betalar för maskinen. Till detta tillkommer 

även inköpsenhetens vinstmarginal vilket bestäms av den lokala marknadens efterfrågan.  

 

 

 

 

 

 

Figur 5.2 Nuvarande scenario med vinstpålägg, (Egen bearbetning) 
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Förutom de initiala problem med att upprätta en inköpsenhet i Brasilien som skulle 

övervinnas vid ett samarbete finns även möjligheten till ökade vinster om 

suboptimeringsproblemen kan förhindras. Som bilden nedan illustrerar, istället för att TP 

D&B tar ut en vinstmarginal så fakturerar de bara marknadsbolaget med det verkliga 

förädlingsvärdet. Det resulterar i att tullsatsen endast utgår på minsta möjliga belopp – 

maskinens självkostnadspris. Differensen mellan slutvärde med vinstpålägg och utan 

densamma är (162%-132%) 30%. Denna andel skulle kunna tillfalla TP D&B oavkortat 

och medföra att inköpsenheten har vinstmarginaler som är oförändrade. Skillnaden är att 

istället för 23 % vinstmarginal fås istället 30 %, en differens på 7 %. Denna siffra är 

exakt densamma som tillfaller den Brasilianska staten via tullsatsen i scenariot med 

vinstpålägg. Ett lönsamt alternativ skulle därför vara att inte ha vinstpålägg utan istället 

vid ett senare tillfälle omfördela besparingen mellan TP D&B och inköpsenheten. 

Förfarandet är ett nollsummespel där koncernen i helhet tjänar på det, då både TP D&B 

och inköpsenheten gynnas av omfördelningen, och där den brasilianska staten förlorar 

tullintäkter, motsvarande 7 %.  

 

 

 

 

 

 

Figur 5.3  Nuvarande scenario utan vinstpålägg, (Egen bearbetning) 

 

En förutsättning är dock att båda parterna är införstådda med förfarandet och att 

omfördelningen verkligen äger rum. I annat fall är det en förlustaffär för TP D&B och i 

längden ohållbart. Det måste även finnas ett förtroende mellan parterna då den ena parten 

har mycket att vinna vid ett avtalsbrott.  
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5.4.2 Framtida scenario 

Problemet i nuläget är att det saknas kontroll över marknadsbolagets produktion vilket 

föranleder att det inte går att garantera kvaliteten på produkterna. Vidare tar 

marknadsbolaget ut orimligt höga priser på sina produkter för att marknaden tillåter det. 

Importtullar försvårar effektiv konkurrens vilket gör att ett högre pris kan tas ut av 

marknadsbolaget än vad som vore fallet vid fri konkurrens. Det är av den anledningen 

tankarna kring en egen anläggning existerar. En egen anläggning skulle ge en närhet till 

marknaden vilket skulle betyda att delar av förädlingen skulle kunna utföras av den nya 

anläggningen samt att motsvarande vinst skulle tillfalla TP D&B istället för 

marknadsbolaget. Genom att minska förädlingen i Sverige skulle det gå att göra 

ytterligare besparingar på tullsatsen, då en mindre andel exporteras till Brasilien och 

resterande förädling sker i landet betyder det att produktens värde är mindre och därmed 

blir tullsatsen också det. Visserligen är det samma koncern men suboptimering, på grund 

av att vinstöverföring via licens mellan TP D&B och marknadsbolaget av legala aspekter 

inte är möjligt, gör att det bästa ur TP D&Bs synvinkel är att själv ge sig in på 

markanden. Den totala vinsten för koncernen blir mindre än om TP D&B väljer att inte 

ha någon vinstmarginal alls men det vore ett orimligt agerande då det i princip skulle 

betyda att verksamheten inte är lönsamt samt av legala skäl är ogenomförbart.  

 

Tankesättet bakom en etablering av monteringsanläggning konvergerar med strategi 3 

som innebär att företaget tar hjälp av underenhet för internationell sourcing. Då ett ökat 

informationsbehov föreligger, vilket det gör i och med att kontroll över marknadsbolaget 

saknas, är ett naturligt steg att etablera en IPO. I detta fall är det en 

monteringsanläggning. Det betyder att strategi 4 tangeras då enheten har tilldelats ett 

ansvar som sträcker sig bortom strategi 3 men ändå inte tillräckligt för att nå fram till den 

fjärde strategin. Anläggningens uppgifter skulle utgöras av att köpa in standardprodukter 

som behövs för att färdigställa de halvfärdiga maskinerna som kommer från TP D&B i 

Lund. Vidare skulle identifiering av leverantörer, expediera och spåra sändelser, 
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förhandla kontrakt med kunder, teknisk underhåll och support, representation av företaget 

samt säkerställande av kvalitet kunna vara del av arbetsuppgifterna. Säkerställande av 

kvalitet sker i stor utsträckning på TP D&B i Lund där det mesta av de kritiska 

förädlingsmomenten utförs. Således går det att garantera kvalitet eftersom 

slutmonteringen som sker i Brasilien till stora delar består av standardprodukter där liten 

kompetens behövs.  

 

Ett större ansvar medför fler arbetsuppgifter och därmed också svårigheter i att behålla 

kontroll. Det ställer större krav på koordineringen av aktiviteter. Aktiviteter som tidigare 

utförts i Lund tilldelas den nya anläggningen vilket kan medföra att skalfördelar 

försvinner. Även motsvarande del av budgeten tilldelas den nya enheten. Genom 

information om vilka fördelar som uppnås och hur dessa påverkar företagets situation 

behöver inte omställningen bli alltför dramatisk. 

 

Nedan framgår på vilket sätt en monteringsenhet påverkar företagets situation. 

Inledningsvis finns 50 % av förädlingen kvar i Lund. På detta tillkommer 23 % 

vinstmarginal och en 32 % tullsats precis som nuvarande scenario (ovan). I och med att 

det endast är 50 % av förädlingen i Lund blir slutvärdet 81 %. Ytterligare förädling (LS16) 

i Brasilien med 55 % tillkommer vilket resulterar i ett slutligt värde på 136 %, marginellt 

större än vid fallet 100 % förädling i Lund och ingen vinstpålägg. På samma sätt blir 

slutvärdet 121 % utan vinstpålägg vid 50 % förädling i Lund. Differensen mellan de två 

slutvärden är givetvis exakt halva mot förut, dvs. 15 %.  

                                                        
16 Local Sourcing 
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Figur 5.4 Nytt scenario (50% HV) med och utan vinstpålägg, (Egen bearbetning) 

 

Det är detta som är anledningen till en etablering, skillnaden mellan 50 % och 100 % 

förädling i Lund med vinstmarginal blir 26 % och densamma utan vinstmarginal 11 %. 

Då det inte är några problem att överföra vinster bör det vara relativt enkelt att rättvist 

omfördela den extra vinstmarginal som monteringsanläggningen får vid avyttring av sina 

produkter.  

 

Analogt med 50 % förädling i Lund går det att med 30 % förädling ytterligare öka 

differensen mellan det nuvarande scenariet och det nya scenariet. Här blir skillnaden 

mellan 30 % och 100 % förädling i Lund med vinstmarginal 58 % och densamma utan 

vinstmarginal 37 %. Anledningen till att inte flytta hela verksamheten är att det krävs 

specialkompetens i förädlingen av vissa delar. Lund har kompetensen som krävs och 

således är 30 % förädling i Lund en inskränkande undre gräns. 
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Figur 5.5 Nytt scenario (30% HV) med och utan vinstpålägg, (Egen bearbetning) 

 

 

5.4.3 Avslutning 

Det är tydligt att 30 % förädling i Lund ur ett vinstmaximeringsperspektiv är att föredra 

och att flytta resterande till Brasilien där en monteringsenhet får slutmontera maskinerna. 

Frågan är hur stor vinstmarginal Lundfabriken ska ta ut för att optimera sin vinst. I 

nuläget är vinstmarginalen satt till 23 % men om istället vinstmarginalen skulle höjas 

över denna procentsats skulle TP D&B kunna öka sin vinst. Resultatet av det blir att 

monteringsenheten eller marknadsbolaget tvingas sänka sin vinstmarginal samt att en 

större del försvinner i form av tullavgifter. I ett kortsiktigt perspektiv skulle TP D&B 

tjäna på ett sådant förfarande men i det långa loppet maximeras inte koncernens vinst och 

det drabbar alla företagets delar, även TP D&B. Istället ska en så låg vinstmarginal som 

legalt är möjligt tas ut av TP D&B och genom direktiv från koncernledningen bör en 

rättvis omfördelning ske. Den rättmätiga andel som TP D&B skulle kunna ta ut i form av 
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vinstmarginal i Lund, men inte görs, bör tillfalla dem. Den del som besparas från 

minskade tullavgifter bör vidare fördelas mellan de inblandade parterna, dvs. mellan TP 

D&B och marknadsbolaget. I fallet då en monteringsanläggning uppförs behövs inte 

koncernledningens involvering då det är TP D&B som har kontroll över anläggningen 

och en vinstöverföring är ett enkelt förfarande. 

 

Till skillnad från ett samarbete med marknadsbolaget som redan har ett välutvecklat 

nätverk samt erfarenheten och kännedomen om marknaden saknas detsamma för en 

nyetablerad monteringsanläggning. Vidare kan problematik uppstå då delar av den egna 

verksamheten flyttas utomlands. Det betyder att nya vägar måste hittas för att uppnå 

samma effektivitet och produktivitet som innan, kanske med mindre resurser än förut. På 

samma sätt måste effektivitet och produktivitet uppnås i den nya anläggningen. Fördelen 

är dock att kontroll över verksamheten nås genom en egen anläggning på plats vilket i 

princip saknas vid enbart samarbete med marknadsbolaget. En etablering öppnar även 

nya dörrar för vidare expansion. Det som börjar som ett inträde på den brasilianska 

marknaden kan i ett senare skede visa sig vara inkörsporten till hela den sydamerikanska 

marknaden.  

 

5.5 Fyra roller vs. sex roller 
 

Det finns en rad möjliga strategier att tillgå för en nyetablerad monteringsanläggning. 

Beroende på vad syftet är med anläggningen kan olika strategier vara mer eller mindre 

lämpliga för att nå de mål som är satta för anläggningen. Vi ska utifrån TP D&Bs mål 

med monteringsenheten klassificera vilken roll denna lämpligen skulle ha enligt Ferdows 

och Bartlett och Goshals teorier som finns beskrivet i teorikapitlet. Efter att en lämplig 

roll är vald kan enligt teorierna en långsiktig hållbar utveckling nås genom att på ett 

lämpligt sätt fortsätta utveckla anläggningen och tilldela den ett större ansvar i 

kombination med tillväxt i kompetens. De båda författarnas teorier utgår från kompetens 
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som en dimension av modellen. En annan gemensam dimension är den strategiska 

placeringen av anläggningen.  

 

Inledningsvis tänkte vi utgå från sambandsmodellen mellan ägarskap och lokalisering 

(Kogut, 1983) för att säkerställa att en direkt ulandsinvestering i Brasilien är ett bra 

alternativ.  Ägarskapsdimensionen benämner bland annat patent, teknologi och 

varumärken som fördel vid en lokalisering i utlandet. Samtliga av dessa krav uppfylls av 

Tetra Pak och således, ur den dimensionen, besitter företaget en fördel. Vidare kan 

Brasilien anses som mer fördelaktigt att investera i än Sverige av marknadsskäl. 

Exempelvis är den brasilianska marknaden större än den svenska och har snabbare 

tillväxt. Även kostnaderna är lägre och kanske viktigast av allt, potentialen på den 

brasilianska marknaden är långt större än i hemlandet. Detta betyder att värdlandet har en 

lokaliseringsfördel samtidigt som TP D&B har unik tillgång vilket resulterar i en 

placering i övre vänstra hörnet i matrisen, FDI utåt.  

 

En vanligt förekommande anledning till utflyttning av verksamhet är att företaget vill dra 

nytta av låga löner eller låga kostnader i produktionen. Ofta är den initiala 

ansvarstilldelningen väldigt liten till omfattning. Den nya fabrikens mål är just att 

producera till en låg kostnad och för låga löner. En sådan fabrik behöver inte och kan 

antagligen inte vara innovativ, fabriken följer givna instruktioner och förlitar sig på den 

expertis som innehas högre upp i organisationen. Denna roll kallas av Ferdow för 

offshore fabrik. Den ena dimensionen beskriver kompetensen hos fabriken vilket enligt 

ovan är minimal. Den andra dimensionen beskriver den strategiska anledningen för 

fabrikens verksamhet vilket i detta fall är tillgång till lågkostnadsproduktion. En 

motsvarighet till offshore fabriken är Bartlett och Ghoshals implementeringsenhet. Denna 

i likhet med offshore fabriken har till mål att generera pengar och fokus ligger framförallt 

på effektivitet. Även för implementeringsenheten är kompetenskravet lågt. Skillnaden 

mellan de två rollerna är att implementeringsenheten till skillnad från offshore fabriken 

agerar på en strategiskt mindre viktig marknad. För en monteringsanläggning som 

upprättas av TP D&B stämmer det att kompetenskravet är lågt samt att anläggningen vill 
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utnyttja de lågkostnadsfördelar som finns i Brasilien. Att marknaden är av strategisk 

mindre vikt stämmer dock inte då Brasilien är en stor och betydelsefull marknad med stor 

potential. Detta skulle betyda att en rolltilldelning utifrån Ferdows offshore fabrik vore 

möjlig men detsamma med Bartlett och Ghoshals implementeringsenhet inte är tänkbar. 

 

Ferdows nämner att en anläggning i utlandet enligt hans egen modell kan ha fler än 

endast en roll. Således tänker vi fortsätta analysera vilka möjliga roller en anläggning i 

Brasilien kan tänkas ha. Det är orimligt att tänka sig en rolltilldelning för TP D&Bs 

anläggning enligt källfabriken, medhjälparfabriken och huvudfabriken av den 

anledningen att samtliga dessa tre har möjligheter att göra förändringar i produkten vilket 

TP D&Bs anläggning i Brasilien inte skulle ha. Vidare har medhjälparfabriken utveckling 

av produkter och huvudfabriken skulle motsvara TP D&B vilket också medför att 

rollerna inte är lämpade för en anläggning i utlandet.  

 

En närfabrik skulle kunna anses vara en möjlig roll. Dess syfte är att komma runt tariffer 

och sänka skatte- eller logistikkostnader. Närfabriken har större ansvar än offshore 

fabriken och får göra mindre förändringar i produkten och i produktionsmetoder för att 

passa till de lokala förhållandena. Kompetensnivån i en närfabrik är låg. Således är en 

närfabrik en tänkbar roll med undantaget att förändringar i produkten inte skulle gälla   

TP D&Bs monteringsanläggning. En modifierad närfabrik i kombination med en offshore 

fabrik är hittills de två rollerna som kan komma under övervägande. Den sista rollen som 

Ferdows tar upp i sin rollkategorisering är utpostfabriken. Fabrikens primära mål är 

informationsinsamling, dvs. agera som ett fönster mot omvärlden. Dess geografiska 

placering är styrkan med fabriken. Närhet till information och möjlighet att läsa av 

marknaden är nödvändigt för att kunna insamla användbar information. Empiriska 

studier17 visar att i princip alla fabriker har ytterligare en andra roll vid sidan av en 

utpostroll och således skulle även en monteringsanläggning i Brasilien ha en utpostroll.  

 
                                                        
17 Vereecke och Van Dierdonck, 2002 
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Som tidigare berörts är det inte troligt att implementeringsrollen är den bäst beskrivande 

för en monteringsanläggning då den Brasilianska marknaden är strategiskt viktigare än 

vad Bartett och Ghoshals modell anser att implementeringsmodellens omgivning är. Om 

vi vidmakthåller vår ståndpunkt angående att kompetensen hos TP D&Bs anläggning är 

låg och samtidigt att marknaden är av betydelse resulterar det i att rollen för 

monteringsanläggningen kommer att vara ett svart hål. Detta är enligt författarna en 

oacceptabel strategisk position som omedelbart bör överges. Det görs genom att bygga 

upp kompetens på den marknad som monteringsanläggningen är verksam, i detta fall den 

brasilianska marknaden. Men detta är en dyr och tidsödande process. Författarna ger flera 

alternativ till hur en snabb adaptering till marknaden sker. Bland annat nämns strategiska 

allianser, endast en roll som utpostfabrik och benchmarking. Oavsett vilket alternativ 

syftar förfarandet till att öka kompetensen på sätt som bilden nedan visar. 

 

 

Figur 5.6 Ökning av kompetens för nationella underenheter, (Bartlett och Ghoshal, 1986) 

(Egen bearbetning) 

 

En ökning av kompetensen såsom bilden visar skulle medföra att anläggningen intar en 

roll som en strategisk ledare vilket innebär att anläggningen är lämplig att bli partner till 

TP D&B. Denna strävan är enligt oss alldeles för ambitiöst för att vara realistiskt. Dock 
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ska anläggningen sträva att öka kompetensen men inte genom exempelvis anställning. Att 

endast vara en utpostfabrik som beskrivs som en alternativ åtgärd är inte heller realistiskt 

av finansiella skäl då ett syfte med anläggningen är att montera till en lägre kostnad. En 

strategisk allians är inte heller ett särskild realistiskt scenario då Tetra Pak är så stort att 

inga stora fördelar skulle kunna uppnås genom en allians, dvs. synergieffekterna skulle 

bli alltför små. Konkurrenterna är för små för att kunna tillföra tillräckligt med ny 

kunskap och TP D&Bs processmaskiner är för komplicerade och har en annan 

positionering än vad konkurrenterna har. Däremot kan marknadsbolaget agera som en 

kunskapskälla. En möjlighet är att se marknadsbolaget som ett företag som TP D&B 

ingår i allians med. Då marknadsbolaget har funnits länge på den brasilianska marknaden 

torde de ha erforderliga nätverk och kunskap om marknaden som kan utnyttjas. Med detta 

inte sagt att kompetensen måste överföras till TP D&Bs anläggning. Marknadsbolaget 

och monteringsanläggningen kan ses som en helhet där rollen som strategisk ledare 

innehas.  

 

Med tiden, allteftersom marknadskompetensen inom monteringsanläggningen ökar kan 

enheten klättra till högre nivåer. Detta kräver även ökning i investeringar och 

resursanspråk. Även en reform i ledarskapet kan komma att bli nödvändigt. Ferdows 

(1997) menar att fokus ska läggas om från kostnadsminimering till tillväxt för att skapa 

framsteg. Vidare måste anläggning sträva efter utveckling för att inte halka ner och falla 

ur modellen vilket blir en realitet om utveckling inte sker kontinuerligt. I en 

snabbföränderlig miljö måste ett företag vara innovativt för att kunna behålla sina 

konkurrensfördelar. Dessutom innebär en ständig kompetensökning att det psykiska 

avståndet som Johanson och Wiedersheim-Paul (1975) nämner reduceras. Det geografisk 

avståndet förändras inte men företaget skulle komma närmare Brasilien om kunskaper 

om affärspraxis och seder ackumuleras. Förbättringar ska ske både internt, genom 

kompetensökning och vidareutveckling av produktionsmetoder men även externt. 

Exempelvis skulle den interna förbättringen kunna vara att anläggningen i framtiden även 

kan innefatta produktion. En extern utveckling kan innefatta nyutveckling av produkter 

för den lokala marknaden. Detta kan komma att bli en realitet i en avlägsen framtid men 
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inom en närmare framtid är en realitet att den kunskap och information anläggningen i 

Brasilien får från den lokala marknaden genom sin existens och sin roll som utpostfabrik 

kan användas till att initiera utvecklingen av nya produkter för den brasilianska 

marknaden. Detta skulle då med fördel ske i hemmaenheten där utveckling finns samlad. 

Detta betyder även att högre krav ställs på samarbetet mellan anläggningen i Brasilien 

och TP D&B i Lund. Samarbetet bör byggas på ett samberoende istället för på direktiv 

och ensidigt beroende som initialt kommer vara fallet. Studier18 visar att nära samarbete 

och frekventa kontakter i det egna nätverket är viktigt för att underenhetens avancemang 

och kompetensökning. Allteftersom kompetensen och erfarenheten inom 

monteringsanläggningen ökar bör större ansvar men även frihet tilldelas. Detta för att 

entreprenörsandan ska kunna florera men även för att motivera arbetsstyrkan. Empiriska 

undersökningar19 visar på en hög korrelation mellan underenheters oberoende från 

moderföretaget och dess entreprenörskap.  

 

Det naturliga är att i ett första skede fokusera sig på gripbara fördelar vilket även TP 

D&B även gör, inträde sker av kostnadsreduceringsskäl. Ferdows påpekar dock vikten av 

att inte låsa sig i detta synsätt. Han menar att endast de fördelar som företaget fokuserar 

på uppnås. Men att endast koncentrera sig på de gripbara fördelarna är detsamma som att 

stanna i utvecklingen. För att förhindra stagnation måste även ogripbara faktorer tas i 

beaktande. I ett senare skede är det viktigt för TP D&Bs monteringsenhet att ta hänsyn 

till ogripbara faktorer såsom kunskap. Lärande i olika former, exempelvis av 

leverantörer, kunder och konkurrenter är viktigt för att kunna utvecklas. Det dominerande 

är ofta en ensidig fokus på gripbara faktorer av enkelhetsskäl samt att fördelarna av dessa 

visar sig snabbt. I motsats till de gripbara är de ogripbara faktorerna svåra att ta i 

beaktande på grund av sin abstrakta natur och det faktum att fördelarna från dessa tar tid 

innan de blir synliga. Likväl är uppmärksamhet på dessa en förutsättning för 

framåtskridande och beständig förbättring.  

 
                                                        
18 Garcia-Pont och Noboa, 2003 
19 Zahra et. al., 2003 
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5.5.1 Avslutning 

Vid en eventuell etablering av monteringsanläggning som TP D&B avser att göra i 

Brasilien gör det så i förhoppning om att åtnjuta lågkostnadsfördelar men även för att 

bredda sin exponering. Ju bredare kundpreferenser som tillgodoses desto större blir 

konkurrensfördelen. Diversifierade källor av informationsflöde i form av bred 

internationell etablering möjliggör ett kontinuerligt flöde av aktuell information som i sin 

tur ökar innovationspotentialen. På det hela betyder det en ständig utveckling av företaget 

förutsatt att informationen kan tas tillvara. Företaget behöver vara mottagligt för 

ändringar i sin omgivning. De bästa sensorerna för att känna av förändring är just de 

enheter som befinner sig närmast förändringen. Exempelvis är den bästa sensorn på den 

brasilianska marknaden TP D&Bs eventuella monteringsanläggning. Utöver receptivitet 

krävs även att insamlad information behandlas och vidareförmedlas. Ett nära samarbete 

mellan monteringsenheten och TP D&B är det bästa för att fullt ut kunna utnyttja den 

resurs som informationen om den lokala marknaden faktiskt är.  
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 6 Slutsats och rekommendation 
 

Med detta kapitel är vår avsikt att förmedla de insikter och lärdomar om 

utlandsetablering i Brasilien som vi utvecklat under studiens gång. Inledningsvis i 

uppsatsen ställde vi oss frågan om vilka faktorer som inverkar vid en utlandsetablering 

och vilka aspekter som måste tas hänsyn till vid utlokalisering av produktion och 

sourcing. Utifrån denna forskningsfråga och studiens syfte presenterar vi nu de slutsatser 

vi dragit baserade på vår analys.  

 

Den analytiska slutsatsen har till uppgift att agera som guide vid en direkt 

utlandsinvestering i Brasilien medan den normativa förutom att agera som guide även har 

inslag som är specifikt för TP D&B.  Inledningsvis kommer vi att börja med den 

analytiska för att sedan i slutsatsens andra del övergå till den normativa. 

 

Dagens Brasilien utmärks av optimism och tilltro till marknaden. Det kan skönjas en 

positiv trend i nyetableringar och investeringar. Landets tidigare så oroliga ekonomi har 

stabiliserats, mycket tack vare den liberalisering som skedde 1993 och det har fått till 

följd att kapital återigen strömmar in till Brasilien. Det faktum att närmare hälften av 

befolkningen är under 20 år bäddar för ett arbetskraftsöverskott och potential till 

rekrytering. Arbetsmarknadslagar och fackliga bestämmelser är väldigt milda i sin 

utformning vilket ytterligare bör underlätta en etablering. Även det faktum att landet är 

medlem i WTO skapar säkerhet för de företag som väljer att lokalisera produktion i 

Brasilien. Det ska dock inte glömmas att korruptionen är utbredd, det är dock allmänt 

accepterat och vanligt förekommande. En presumtiv etablering bör således endast 

genomföras om företaget kan tänka sig att anamma den kultur som finns inom landet.  

 

Den teknologi som företag är i behov av i sin dagliga verksamhet såsom kommunikation, 

teknik och kompetens finns tillgängligt och är under ständig utveckling och förbättring. 



Utlokalisering av montering till lågkostnadsländer – en fallstudie om Tetra Paks etablering i Brasilien 
 
 

 144 

Företag som överväger andra alternativ än ren produktion, exempelvis FoU, har 

möjligheter till även det i viss utsträckning. Det ska nämnas att inte hela landet är lämpat 

för en etablering, det är främst i delstaterna São Paulo och Rio de Janeiro som industrin 

är koncentrerat och högteknologi återfinns. Det är även här de flesta företag är samlade i 

kluster vilket underlättar interaktion med leverantörer. Infrastrukturen är också av den 

anledningen mest utvecklad i dessa områden. Tilläggas bör att en etablering banar väg för 

den sydamerikanska marknaden. Då relationerna till angränsande länder är god och 

ständigt förbättras via exempelvis handelsavtalet Mercosur skapas det fördelaktiga 

möjligheter för vidare export, alternativt på sikt expansion, till dessa länder. 

 

Förutom slutsatsen ovan som tillika gäller för TP D&B kommer vi nedan att ta upp 

ytterligare aspekter unika för TP D&B som bör iakttas vid en eventuell etablering. Att de 

processmaskiner som tillverkas av företaget är skrymmande innebär att sjötransport är det 

enda realistiska alternativet. Det finns dock goda möjligheter till sjöfrakt då städerna Rio 

de Janeiro och São Paulo har de djupvattenhamnar som krävs. Detta medför att dessa två 

städer är de mest lämpade att starta montering i, inte enbart ur transportsynpunkt utan 

också ur kompetenssynpunkt. De flesta av TP D&Bs konkurrenter och liknande företag 

är koncentrerat i São Paulo vilket gör staden mest attraktivt ur en etableringssynpunkt. 

Att Tetra Pak sedan tidigare har ett marknadsbolag i Brasilien medför att tillgång på 

material och komponenter inte bör orsaka problem om marknadsbolagets kontaktnät kan 

utnyttjas.  

 

Som det framgår i analysen har värdlandet, Brasilien, en lokaliseringsfördel samtidigt 

som TP D&B besitter unika tillgångar vilket talar för en etablering av en 

monteringsanläggning. Detta bör dock så långt det går ske i samarbete med 

marknadsbolaget då erfarenhet och kunskap om den lokala marknaden redan finns hos 

dem. Tillsammans kan de ses som en helhet där rollen som strategisk ledare uppnås. 

Rollen som en modifierad närfabrik där specifikationer tillhandahålls från Lund kommer 

också att innehas. Syftet med rollen som närfabrik blir att komma runt tariffer och sänka 

kostnader. Även om ett fullödigt samarbete inte är möjligt är etablering ändå ett bra 
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alternativ. Detta kommer dock medföra att resurser måste satsas på utbildning och träning 

samt att en viss tid måste förflyta innan den fulla effekten av investeringen visar sig. Med 

en egen anläggning på plats skulle större kontroll fås över verksamheten då 

kompromisser antagligen inte kommer att behövas vilket är fallet vid ett renodlat 

samarbete med marknadsbolaget. Vilket av ovanstående alternativ som än väljs kommer 

det innebära att den nya enheten innehar en funktion som sensor på den nya marknaden. 

Via den information som förvärvas ges möjligheter till en djupare marknadskännedom 

och därmed större kunskap om kundpreferenser. 

 

Ur ett vinstmaximeringssyfte bör TP D&B endast ha kvar 30 % (minsta möjliga) av den 

egna tillverkningen vilket utgörs av moment som kräver specialkompetens och som redan 

finns på hemmaplan. Vinstmarginalen, i nuläget 23 %, bör sänkas för att komma ifrån 

höga tullavgifter. Minsta möjliga lagstadgade procentsats bör sättas, dessutom bör 

förhandling ske mellan monteringsenheten och TP D&B om optimal fördelning där en 

rättmätig andel tillfaller parterna. 

 

Innan en etablering bör de rent finansiella aspekterna tas i hänsyn, en fullständig 

lönsamhetskalkyl bör upprättas innan ett beslut tas. De slutsatserna och 

rekommendationerna som finns givna ovan ska vägas samman med kalkylen och det är 

först därefter som en samlad bedömning kan och bör göras. 
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7 Avslutande reflektioner 
 

I det avslutande kapitlet kommer vi att reflektera över våra metodologiska val samt 

komma med förslag till Tetra Pak Dairy & Beverage om det fortsatta arbetet med sin 

etablering i Brasilien.  

 

Vi anser att vald metod, fallstudiebaserad forskning tillsammans med en induktiv ansats 

har varit ett utmärkt val för arbetet med uppsatsen. Det hermeneutiska arbetssättet, dvs. 

växelverkan mellan empiri och teori har gjort det möjligt att skapa oss en tidig 

förförståelse och i ett senare skede en fördjupad förståelse, dessutom har det även givit 

oss den flexibilitet som behövts för att fullfölja studien. Möjligheten till att kombinera 

kvalitativa och kvantitativa data har vidare hjälpt oss i vår förståelse och tolkning kring 

ett så komplext fenomen som utlandsetablering. 

 

Avslutningsvis tänkte vi ge förslag till fortsatt forskning: 

 

 Genomföra en grundlig analys av kundpreferenser för att på så sätt bilda sig en 

uppfattning för hur stor avsättning av processmaskiner som TP D&B kan göra i 

Brasilien. 

 

 Se över vilka framtida möjligheter det finns att expandera i kringliggande länder 

till Brasilien. Allteftersom samarbetet mellan Mercosur-länderna fördjupas och  

gränserna öppnas upp för handel desto större är möjligheterna för nya 

etableringar.
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Appendix A- Intervjuunderlag 
 

Intervju med TP D&B 

 

Övergripande om TP D&B 
 

1. Vad är Tetra Paks vision och långsiktiga mål? 
2. Hur är den organisatoriska strukturen? 

a. Platt? 
b. Hierarkisk? 

3. Vad anser kunderna om företaget? Avseende: 
a. Pris? 
b. Kvalitet? 
c. Design? 

4. Var ligger kärnkompetensen? 
a. Inom verksamheten (produktion, logistik, FoU)? 
b. Inom personalen (kompetens, marknadskännedom, distributionsnätverk)? 

 
 

Anledning till utlandsetablering i Brasilien 
 

5. Varför är Brasilien det valda landet att sourca i? 
6. Har det gjorts en marknadsanalys? 
7. Hur ser efterfrågan ut på TP D&Bs produkter i Brasilien? 
8. Är kunderna i Brasilien köpstarka? 
9. Vad är anledningen till att starta produktion i Brasilien? 

a. Offensiv / defensiv? 
b. Vad är de långsiktiga målen med en anläggning? 
c. Vilka långsiktiga mål har befintliga anläggningar? 
d. Vad för slags aktiviteter kommer att finnas i den nya anläggningen 

(administration, montering, etc.)? 
10. Vilka effekter skulle en utlandsetablering medföra på redan existerande 

anläggningar, vad gäller: 
a. Produktion? 
b. Administration? 
c. FoU? 

11. På vilket sätt kommer den nya enheten backas upp av existerande enheter, 
avseende: 
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a. Resurser? 
b. Kompetens? 

12. Hur kommer den nya anläggningens struktur att se ut, vad gäller? 
a. Distributörer? 
b. Personal (lokalanställa eller flytta)? 
c. Styrning (ledningens sammansättning)? 
d. Utbildning av ny personal eller flytta över kompetens (nyckelpersoner)? 

13. På vilket sätt kommer kommunikationen att ske mellan den nya och 
hemmaenheten? 

14. På vilket sätt kommer uppföljning att ske av den nya enheten? Hur pass autonom 
kommer den nya enheten att bli?  
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Appendix B – Intervjuunderlag 
 

Intervju med företag som är verksamma i Brasilien samt med Brasilianska 

myndigheter. 

 

1. Hur ser du på det Brasilianska företagsklimatet? 
 

 
Ekonomiska, politiska och legala aspekter 

 
2. Är valutan (Brasiliansk real) peggad mot dollarn? 

a. Om inte – när skedde detta och varför? 
3. Vilka olika tariffer förekommer för importerat gods? 

a. Specifika – fast avgift per vara? 
b. Ad valorum – procentsats av en varas totala kostnad? 
c. Kombination av dem båda ovan? 

4. Vilka avtal mellan finns mellan Brasilien och Sverige? 
a. WTO? 
b. Unik överenskommelse för varje affär? 

5. Vad är Mercosur och hur påverkar det Brasiliens handelsmöjligheter? 
6. Hur är tullsystemet utformat? 

a. Görs skillnad på leverans av hela produkter och delleveranser? 
b. Hur ser det ut om en viss del importeras och resten produceras/monteras 

på plats? 
7.  Vilka handelsbarriärer finns? 

a. Är det krav att upprätta FoU om man vill starta produktion? 
b. Importkvot? 
c. Licens, tidsödande/dyra ansökningsprocedurer eller speciell 

dokumentation? Byråkrati? 
d. Tidsödande/dyra inspektioner vid import eller? 
e. Ofördelaktig klassifikation eller värdering av importerat gods? 
f. Speciella förpackningsrestriktioner? 
g. Statliga subventioner för inhemska företag för att dämpa utländsk 

konkurrens? 
h. Lagar mot prisdumpning? 

8. Valutaproblematik? 
a. I vilken omfattning får man föra ut pengar ur landet – överföra vinst till 

hemmaenheten? 
b. Statlig kontroll som medför skillnader i växelkurs beroende på 

transaktionens natur? 
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c. Finns det begränsningar mot tillgänglighet av valuta för import? 
d. Särbehandling av olika företag gällande valutaväxling? 
e. Orimligt långa väntetider eller långsam process för valutaväxling? 
f. Kvotering, gällande valutaväxling? 

9. Är landet politiskt stabil (terrorism, demokrati, etc.)? 
10. I vilken omfattning lyssnar statsmakten till folkopinioner och påtryckargrupper 

(lobbying)? 
11. Är korruption utbrett i landet/statsmakten (mutor)? 
12. Hur är landets relationer med Sverige (historiskt)? 
13. Finns det lagstiftning mot monopolställning – begränsning på hur stor man får 

bli? 
14. Hur är skattepolitiken avseende nyetablering? 
15. Finns det lagstiftning kring anställning/friställning av personal? 
16. I vilken utsträckning finns det fackföreningar och hur stort inflytande har dessa? 
17. På vilken nivå ligger lönerna? 
18. På vilken nivå ligger arbetslösheten? 
19. Hur är energiförsörjningen i landet (tillgänglighet, prismässigt)? 
20. Finns det speciella bankrestriktioner/regler man bör ta hänsyn till vid 

nyetablering? 
21. Finns det en välutvecklad kreditmarknad – tillgång till finansiell kapital? 
22. På vilken nivå ligger inflationen? 

 
 

Kulturella faktorer 
 

23. Hur är levnadsstandarden (hälsovård, etc.)? 
24. Arbetskraftens rörlighet (är de villiga att flytta)? 
25. Utbildningsnivån? 
26. Acceptans av utländska språk/kulturer? 
27. Sociala värderingar (arbetsetik – produktivitet, karriärambitioner, ärlighet, socialt 

ansvar)? 
28. Attityder kring centraliserad/decentraliserad styrning? 
29. Attityder kring invandrad arbetskraft? 
30. Ansvarskänsla vad gäller tid – hålla deadline? 

 
 

Teknologiska och geografiska aspekter 
 

31. I vilken utsträckning stödjer staten landets teknologiska framåtskridning? 
32. Hur ser den teknologiska utvecklingstrenden ut? 
33. Hur väl är kommunikationsnätet utbyggt? 
34. Hur välutvecklad är infrastrukturen? 
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Branschspecifika frågor 
 
 

35. Hur sker kommunikationen mellan nyckelpersoner på företaget? 
a. Vilka samarbeten finns? 
b. Informationsdelning? 

36. Hur är marknadstillväxten? 
37. Hur har skalfördelar uppnåtts – hur lång tid tog det? 
38. Hur ser nätverket av underleverantörer ut (kluster)? 
39. Kände ni er tvingade att etableras i Brasilien eller var det av annan anledning ni 

etablerades, t.ex. för att få försprång? 
40. Vad är det primära syftet med fabriken – produktion, montering, FoU, etc.? 
41. Hur stort behov av koordinering finns det mellan hemmaenheten och fabriken i 

Brasilien? 
42. Innan etablering – vilka förväntningar fanns det? 

a. Kostnadsreduktion? 
b. Kvalitetsförbättringar? 
c. Exponering för ny teknologi? 
d. Leverans-/säkerhetsförbättringar? 

 




