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Sammanfattning 

Konglomerat är starkt diversifierade storföretag som är verksamma inom många olika 

affärsområden samtidigt. Vad som kännetecknar ett konglomerat är dess orelaterade 

diversifiering, ett företag kan till exempel tillverka både ketchup och bilar. Denna 

strategiform var vanlig i västvärlden kring andra världskriget och fick sitt uppsving 

under 1970-talet för att sedan alltmer försvinna på grund av undermåliga finansiella 

resultat. Strategiformen är däremot fortfarande vanligt förekommande i 

nyindustrialiserade länder och i synnerhet i Asien. Denna studie belyser 

konglomeratet som fenomen och söker generera en möjlig förklaring till varför denna 

företagsform alltjämt är vanligt förekommande i Asien och varför den är 

framgångsrik där. 

Studien har en teoretisk utgångspunkt och de teoretiska rönen illustreras sedan med 

hjälp av två fallföretag, indiska Tata Group och sydkoreanska Samsung Group, båda 

de största konglomeraten i sitt slag på respektive marknad.  Studien finner att 

konglomerat i nyindustrialiserade länder i Asien fyller institutionella tomrum i form 

av att de fungerar som substitut, då de nationella institutionerna kommer till korta vad 

gäller upprätthållandet av en effektiv kapitalmarknad, arbetsmarknad och regleringar. 

Vidare pekar vår studie på att skälet till dess framgångar också kan förklaras genom 

underliggande variabler som påverkar hur väl konglomeratet kan uppfylla funktionen 

som substituerande institut. Dessa variabler är konglomeratens starka varumärken 

som sitter djupt rotade i hemmamarknadens medvetande. Vidare har konglomeraten 

även en historia av internationalisering vilket lett till att de fått tillgång till utländskt 

kapital och teknologisk kompetens som andra konkurrenter på hemmamarknaden inte 

har tillgång till. Vi har även studerat konglomeratens familjeägande styrning men vår 

studie kan inte dra några generella slutsatser om huruvida detta är en genererande 

faktor för framgång. 
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Förord 

 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Per Åman som genom magisteruppsatsens 

gång bidragit med konstruktiv kritik och idéer samt hjälpt oss att hitta en god struktur. 

Vi vill även tacka våra opponenter som under seminarier gett oss intressanta 

reflektioner och ifrågasättanden som hjälpt till att förbättra vår avhandling.  

 

Linköping, januari 2011 

 
 

Louise Edström                Christoffer Hæger         
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Inledning 
I det inledande kapitlet kommer studiens bakgrund, problematisering samt syfte att 

presenteras. Vidare förevisas uppsatsens avgränsningar, målgrupp och centrala 

begrepp definieras. 

Bakgrund 
Att organisationer växer organiskt och/eller förvärvar företag och därigenom 

utvecklas in i orelaterade industrier har varit en vanlig tillväxtstrategi i amerikanska 

företag med start åren kring andra världskriget (Goold & Luchs, 1996). Anledningen 

berodde till stor del på den amerikanska aktiemarknaden som förstörde företags värde 

och gjorde att många företag blev attraktiva att köpa när aktiepriser inte var lika höga 

som jämförbara företags aktiepris (Geneen & Moscow, 1985). Vidare hade vissa 

organisationer vuxit så mycket att de blivit alltför komplexa för att drivas som 

funktionsorganisationer. Därför blev man tvungen att anpassa företagsstrukturen till 

en divisionsorganisation vilket även medförde att man decentraliserade verksamheten. 

Divisionaliseringen och decentraliseringen ledde i sin tur till att dessa stora 

multiföretag gick in i nya affärsområden och i vissa fall utvecklades organisationer 

med orelaterade affärsområden till så kallade konglomerat.  

Denna företagsform ökade under 1970-talet och spreds då även till Europa, men under 

1980-talet hade många av de diversifierade företagen problem med svaga resultat och 

en vidsträckt skepsis om företagets förmåga att hantera och addera värde växte fram 

(Goold & Luchs, 1996). General Electric hade exempelvis en försäljningsökning på 

40 % medan lönsamheten faktiskt hade sjunkit (Goold & Luchs, 1993). Vissa av 

konglomeraten var alltså skapade på ett hastigt, och i vissa fall, ogenomtänkt sätt som 

därmed innebar hög risk. Detta ledde till en generell syn att alla konglomerat var av 

ondo (Geneen & Moscow, 1985).  

Då konglomeraten generellt hade presterat undermåligt avtog diversifieringstrenden i 

västvärlden under 1980-talet. De konglomerat som ändå fortsatte sin verksamhet 

under 1990-talet utsattes för ökad press att uppvisa att företagsstrategin var 

värdeskapande, och att de inte skulle bli mer lönsamma av att delas upp i skilda 

beståndsdelar (Goold & Luchs, 1996). De konglomerat som finns kvar i västvärlden 
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på 2000-talet fokuserar sin verksamhet alltmer och diversifieringsstrategin består nu 

främst av expansion genom internationalisering (Grant, 2010). 

Trots att konglomeraten är en avtagande trend i västvärlden är de vanligt 

förekommande i nyindustrialiserade länder i Asien (Wan, 1998). Dessa, ofta 

multinationella, verksamheter får allt större uppmärksamhet, då dessa företag börjar 

spela en allt större roll i den globala ekonomin (Yeung, 1994). Till skillnad från de 

västerländska konglomeraten menar Wan (1998) att asiatiska konglomerat ofta 

erhåller höga vinster från lokalt reglerade industrier.  

Hur dessa företag uppför sig och presterar är inte bara av akademiskt värde utan även 

viktigt för företagsledare i nyindustrialiserade länder då de kan tänkas dra nytta av 

denna insikt. Från konglomeratens uppkomst och avtagande i västvärlden till dess mer 

vanliga förekomst i de nyindustrialiserade länderna i Asien, vill vi med denna uppsats 

försöka bringa klarhet i varför konglomerat som företagsform har genomgått detta 

skifte. Vi vill med denna uppsats att studenter och företag i såväl västvärlden som i 

nyindustrialiserade länder ska få en klarare bild över dels vad konglomerat som 

företagsstrategi är, samt varför konglomerat förekommer i större utsträckning i 

nyindustrialiserade länder i Asien. Med detta har vi en förhoppning om att kunna 

generera en möjlig förklaring till vad som driver de asiatiska konglomeraten att 

fortsätta med denna företagsform då den har minskat i västvärlden.  

Problematisering 
Spaltmeter har skrivits om konglomerat och dess prestation som företag har blivit vitt 

utforskad i industrialiserade länder (Grant, Jammine & Thomas 1988; Kim, Hwang & 

Burgers, 1989; Wan, 1998). Diversifierade verksamheter har under många år varit 

under kritisk granskning och det saknas övergripande generella idéer om vad som 

utgör en framgångsrik strategi (Goold & Luchs, 1993).  

I litteraturen går argumenten isär gällande huruvida konglomerat är en lönsam strategi 

eller inte och orsak/verkan-sambanden är oklara (Mueller, 2007). I genomsnitt har 

konglomerat inte genererat extra vinster eller ökat den ekonomiska effektiviteten och 

historiskt visar amerikanska konglomerat att det finns lite att vinna genom denna 

företagsform (Mueller, 2007). Även om strategin kan leda till viktig ökning av den 

övergripande koncentrationen, kritiseras den för att tillväxten till största del sker 
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genom extern expansion, det vill säga att företagen inte växer organiskt (Mueller, 

2007).  

Som tidigare nämnts är konglomerat en vanlig strategiform i nyligen industrialiserade 

länder i allmänhet och i Asien i synnerhet (Khanna & Palepu, 1999). Förekomsten av 

dem i Asien har ännu inte blivit utforskat (Wan, 1998) och därför ämnar vi i denna 

studie att belysa förekomsten av konglomerat i Sydkorea och Indien för att på så sätt 

vidareutveckla infallsvinkeln kring konglomerat.  

Konglomerat är dominerande på den sydkoreanska marknaden där de kallas chaebols 

och i Indien är de vanliga i formen av stora familjeägda koncerner (Kim, Kandemir & 

Cavusgil, 2004; Woo, 1991; Whitley, 1992). De trettio största chaebols i Sydkorea 

står för hela 46 % av industrisektorn i landet och deras sammanlagda tillgångar utgör 

47 % av landets totala BNP (Kim, Hoskisson, Tihanyi & Hong, 2004). Vad gäller 

Indien står de fyra största konglomeratens omsättning för cirka 26 % procent av 

Indiens BNP år 2009 (Reserve Bank of India, 2010-12-06).  

Enligt Goold och Luchs (1993) verkar den historiska kritiken mot konglomerat väga 

tyngre än fördelarna men ändå kvarstår denna form av företagsstrategi och struktur i 

hela världen, med en påtaglig förekomst i Asien. Enligt våra förstudier saknas studier 

över förklaringar till varför förekomsten av konglomerat i en högre utsträckning 

befinner sig i nyindustrialiserade länder i Asien än i västvärlden. 

Syfte 
Syftet med denna studie är att generera en möjlig förklaring till förekomsten av 

konglomerat i nyindustrialiserade länder i Asien. 

För att uppnå uppsatsens syfte kommer vi att redogöra för nedanstående 

problemfrågor: 

• Varför förekommer asiatiska konglomerat när strategiformen är historiskt 

kritiserad i västvärlden? 

• Vilka variabler påverkar de asiatiska konglomeratens framgång? 
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Avgränsningar 
Vi har valt att enkom studera fall från Indien och Sydkorea då dessa ekonomier är 

betydande för såväl världsekonomin som för världshandeln; de har mycket stor 

folkmängd och deras BNP-tillväxttakt är hög (Kim et al., 2004). Anledningen till att 

vi valt att enbart studera asiatiska exempel är, som tidigare nämnts, konglomeratens 

frekventa förekomst i denna del av världen. Vidare har vi valt att använda företagen 

Samsung Group i Sydkorea och Tata Group i Indien som illustrationer eftersom dessa 

två konglomerat utgör de två största konglomeraten i respektive land (Kim et al., 

2004; Reserve Bank of India, 2010-12-06).  

Målgrupp 
Denna studie är en avhandling inom ramen för en företagsekonomisk 

magisterutbildning och därigenom består målgruppen av studenter som bedriver 

företagsekonomiska studier på magisternivå. Vi vill skapa en förståelse för 

konglomeraten och önskar att bidra med att öka medvetandet om konglomeratens 

existens såväl i västvärlden som i nyindustrialiserade länder i Asien och dess 

betydelse på dessa marknader. Vi riktar också denna avhandling till företagsledare i 

västvärlden med intresse för att etablera sig på den koreanska eller indiska 

marknaden, då vi anser att denna uppsats kan bidra med användbar kunskap som kan 

vara av betydande vikt för utländska företag. 

Definitioner och centrala begrepp 
I denna uppsats använder vi oss av flera fackspråkliga ekonomiska termer. Då vi anser 

att vår målgrupp har tillräcklig kunskap för att förstå dessa kommer vi lämna 

majoriteten av dessa termer oförklarade. Vi vill dock i detta avsnitt ge en definition av 

fenomenet konglomerat då detta är centralt i vår uppsats. Vidare vill vi också 

presentera vår tolkning av ett nyindustrialiserat land och hur Sydkorea och Indien 

stämmer in på en sådan tolkning och definition. 

När vi hädanefter använder oss av termen konglomerat menar vi det definierat som ett 

företag som ägnar sig åt orelaterad diversifiering inom minst två affärsområden som 

en utstuderad strategi, som hör samman genom det gemensamma moderbolaget 

(Encyclopædia Britannica, 2011-01-05). Med orelaterad diversifiering menar vi 

därmed att företaget är verksamt inom vitt skilda affärsområden som inte har någon 
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tydlig logisk koppling till varandra mer än finansiell via moderbolaget (Ansoff, 1988). 

Exempelvis ter det sig inte naturligt att företag producerar lastbilar och ketchup då det 

är så skilda produkter men att ett företag skulle producera lastbilar och bensin 

uppfattas mer logiskt. Vidare kan affärsområdena i ett konglomerat ha tillkommit 

genom att antingen ha förvärvat andra företag eller genom en period av organisk 

tillväxt, som lett till att företaget gått in i nya sektorer, som då var relaterade/logiska 

och kanske till och med delar i verksamhetens värdekedja. Om vissa affärsområden 

sedan avvecklas, försvinner den logiska kopplingen och kvar finns ett företag med 

orelaterade affärsområden. 

Vi har valt att definiera nyligen industrialiserade länder utifrån ett antal karaktärsdrag 

som andra forskare (Arnold & Quelch, 1998; Garten, 1997; Khanna & Palepu, 1997; 

Kim et al., 2004) tidigare använt sig av. Dessa innefattar dåligt utvecklade 

distributionskanaler, få kommunikationskanaler, undermåligt rättssystem, politisk och 

ekonomisk instabilitet samt underutvecklade kapitalmarknader. Enligt denna 

definition finns det flera nyindustrialiserade marknader i Asien. Vad gäller Sydkorea 

går åsikterna isär om huruvida Sydkorea ska klassas som ett nyindustrialiserat land 

eller inte. Vissa hävdar att Sydkorea redan tagit steget till att bli ett industrialiserat 

land. Morgan Stanley publicerade dock i juli 2010 en rapport i vilken man stipulerar 

att Sydkorea är en nyindustrialiserad marknad (Morgan Stanley Capital International, 

2010-12-02). Vi anser att det är en tillförlitlig källa vars uttalanden bland annat 

baseras på ineffektiviteten på den koreanska kapitalmarknaden samt på möjligheterna 

för utländska investerare att etablera sig på den koreanska marknaden. Vidare anser 

även Athreye och Kapur (2009) samt Kim och Lawrence (2002) att Sydkorea tillhör 

de nyligen industrialiserade länderna. Bhattacharyya och Rahman (2003), Khanna och 

Palepu (1999) samt Duysters, Jacob, Lemmens och Jintian (2009) är endast ett 

axplock av exempel på de författare vi funnit som menar på att Indien är ett 

nyindustrialiserat land varpå vi inte har någon anledning att ifrågasätta detta, då dessa 

författare fått publicera sina skrifter i tidskrifter med gott renommé som exempelvis 

Harvard Business Review. 
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Metod 

Detta kapitel kommer att behandla uppsatsens praktiska utförande. Vi kommer att 

underbygga vårt urval av litteratur och insamling av sekundärdata samt tillkännage 

vilken ansats vi har använt oss av i sammanställandet av denna studie.  

Vetenskapsteoretiskt angreppssätt 
Vid studiet av ett fenomen i en avhandling som denna finns det två huvudsakliga 

ansatser, den induktiva och den deduktiva. Den deduktiva ansatsen tar sitt språng i 

teorin och applicerar sedan vad som är teoretiskt känt på empirin (Alvesson & 

Sköldberg, 2008). Vi har valt att anta den deduktiva ansatsen och kommer därmed att 

använda oss av teorin som utgångspunkt för vår studie och vi ämnar använda de 

empiriska exemplen vi presenterar som illustrationer av de fenomen som vi funnit i 

teorin. Den deduktiva ansatsen innebär att forskaren använder sig av existerande 

teorier på det beforskade området för att sedan, med hjälp av empiriska resultat, 

antingen verifiera eller falsifiera dem (Andersen, 2007).  

Vi presenterar teorier om diversifiering men kommer inte att vidare analysera detta. 

Syftet med teoridelen om diversifiering är att skapa en djupare förförståelse för 

läsaren om hur konglomerat är uppbyggda och vilka effekter de kan ge upphov till. 

Den teori som således kommer analyseras är den som berör förekomsten av 

konglomerat i nyindustrialiserade länder. Genom att presentera empiri i form av två 

fallföretag är vår önskan att kunna åskådliggöra och befästa de teoretiska begreppen 

empiriskt och visa på hur teorin stämmer överens med verkligheten. Om våra 

empiriska forskningsresultat inte stämmer överens med den teori som vi presenterat 

har vi funnit en lucka i forskningen i vilket fall vi då uppmanar till vidare forskning på 

det området. 

Enligt Gilje och Grimen (2006) omges vi av meningsfulla fenomen överallt i den 

vardagliga och akademiska tillvaron. Karakteristiskt för dessa fenomen är att de 

kräver tolkning för att kunna förstås och förklaras. Ett sådant studium som vi ämnar 

bedriva innehåller flera meningsfulla fenomen som måste tolkas för att vi ska kunna 

avhandla dem. I en uppsats som denna handlar det främst om så kallad exegetik, det 

vill säga texttolkning (Alvesson & Sköldberg, 2008). Läran om tolkning och 

förståelseansatser kallas för hermeneutik (Gilje & Grimen, 2006), vilket även är 
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studiens vetenskapsteoretiska angreppssätt. Ett stort problem inom vetenskapsteorin 

är tolkningen av sekundärdata, det vill säga tolkningen av data som tagits fram av 

någon annan i ett annat syfte och i en annan kontext (Gilje & Grimen, 2006). 

Samhällsforskaren måste ofta tolka information och åskådningar som redan är tolkade 

av en annan social aktör, något som kan ge upphov till snedvridningar och 

felaktigheter (Bryman & Bell, 2003). Det råder delade meningar vad gäller hur man 

ska förhålla sig vetenskapligt till andra sociala aktörers tidigare tolkningar av 

meningsfulla fenomen (Gilje & Grimen, 2006). Durkheim (1895) i Gilje och Grimen 

(2006) menar att man ska frigöra sig från de tidigare forskarnas idéer och begrepp 

som inte har vetenskaplig relevans. Weber (1987) i Gilje och Grimen (2006) menar 

dock att man ska omfamna dessa tolkningar och idéer eftersom det är de tidigare 

forskarnas tolkningar som gör att deras studier får mening och vetenskaplig bäring. 

Då vi anser att det är problematiskt att helt bortse från tidigare forskares tolkningar 

samtidigt som vi inte anser att det är idealt att blint förlita sig på att dessa tolkningar 

är korrekta befinner vi oss således i ett gränsland mellan de båda hermeneutikerna 

Weber och Durkheims tankar om tolkning av data. Vi erkänner övriga forskares 

tolkningar samtidigt som vi ställer oss kritiska till deras bakgrund och underliggande 

syfte med studien.  

För att läsaren ska kunna tolka vår studie krävs kunskap om det studerade fenomenet 

(Gilje & Grimen, 2006). Vi ämnar därför bringa så mycket ljus som möjligt på 

konglomerat och dess förekomst i nyindustrialiserade länder i Asien, med fokus på 

Sydkorea och Indien. Genom att vägleda läsaren genom historia, fakta och analyser 

hoppas vi att läsaren ska ackvirera tillräckligt med kunskap för att kunna tolka vår 

studie i enlighet med sina förutsättningar och sitt förhållningssätt. 

Litteraturval  
Enligt Rienecker och Stray Jørgensen (2004) ska forskaren förhålla sig kritisk till den 

litteratur som används i studien. De menar att man, som utgångspunkt, ska ha 

litteraturens aktualitet, trovärdighet, förklaringskraft och objektivitet. Vi ämnar att i 

nedanstående avsnitt leda läsaren genom vårt vetenskapliga förhållningssätt utifrån de 

tidigare nämnda utgångspunkterna.  
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Aktualitet 
Den teoretiska delen av avhandlingen underbygger vi med hjälp av litteratur inom 

områdena strategi och management samt internationalisering. Vidare har vi även för 

det teoretiska avsnittet använt oss av vetenskapliga artiklar samt artiklar i tidskrifter.  

Vad gäller källornas aktualitet har vi till största del använt oss av källor som är 

skrivna under 1980-talet och av 1990-talet. Vi anser att vi, för att återspegla 

konglomeratens historia och uppkomst, måste återvända till 1980-talets 

forskningsartiklar som utlöste debatten om konglomerat. För den del som behandlar 

nuvarande konglomerat i Asien har vi använt oss av mer nutida källor, mestadels 

skrivna under 2000-talet, för att underbygga våra argument.  

Trovärdighet 
Artiklarna vi har använts oss av är hämtade från tidskrifter inom det studerade 

området, tidskrifter som till exempel Harvard Business Review, Academy of 

Management Journal och European Business Review. Det faktum att artiklarna 

publicerats i dessa fora gör att de noggrant granskats och godkänts av experter inom 

området. Av den anledningen anser vi att artiklarna är tillförlitliga och trovärdiga 

källor som är relevanta för vår studie. De källor vi använt oss av har författats av 

forskare inom bland annat strategi och management, varför vi anser att de är väl 

underbyggda och förankrade inom det företagsekonomiska området. Vi har i liten 

utsträckning nyttjat elektroniska källor, såsom hemsidor på internet, för att 

underbygga det teoretiska avsnittet i vår studie. Vi anser inte att elektroniska källor i 

den formen är trovärdiga i alla avseenden.  

Förklaringskraft 
Då vi använt oss av andra forskares studier är vi medvetna om att forskarna ansamlat 

information och gjort observationer i enlighet med uppfyllandet av sitt, inte vårt, syfte 

och därigenom tolkat och analyserat data utifrån sina premisser. Vi anser dock att 

dessa forskare har en fördel i den närhet till det studerade fenomenet som de besitter 

då en stor del av forskarna är verksamma i Asien eller är av asiatiskt ursprung. Detta 

faktum bidrar också med en kulturell dimension då de tolkar omvärlden utifrån andra 

kulturella aspekter och premisser än vad vi gör. Vi anser alltså att de förfogar över en 

viktig infallsvinkel som vi är intresserade av att spegla i vår uppsats. Vi anser att deras 

närhet och kunskap om de asiatiska ekonomierna och deras struktur bidrar till att öka 
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förklaringskraften i deras resonemang och slutsatser och därigenom även i vår 

avhandling.  

Objektivitet 
Inom forskningsmetodiken är objektivitetens vara eller icke vara omdebatterat 

(Rienecker & Stray Jørgensen, 2004). Debatten handlar främst om huruvida det går att 

förhålla sig helt objektiv till det studerade fenomenet. Vi anser att det är omöjligt för 

oss att förhålla oss strikt objektiva i vår studie då psykografiska och demografiska 

faktorer (exempelvis ålder, kön, värderingar och livsstil) undermedvetet spelar in i 

tolkandet och sållandet av data. Vad vi menar med strikt objektivitet är att vi förhållit 

oss sakligt och opartiskt till vårt studerade ämne (Myrdal, 1969). För att objektivitet 

ska kunna föreligga måste fenomenet kunna studeras oberoende av forskaren samt att 

de ansamlade data är så pass omfattande att man kan studera den på opartiskt sätt 

(Myrdal, 1969). 

Då de demografiska och psykografiska faktorerna är undermedvetna kan vi inte rå för 

dem själva och därigenom kan vi inte hävda att vi är fullständigt objektiva. Vi har 

dock vidtagit åtgärder för att vidmakthålla ett så objektivt tolkningssätt som vi kunnat 

genom att diskutera igenom tolkningar och litteraturval med varandra för att försöka 

spegla så många insikter som möjligt kring ett fenomen. Genom att vinnlägga oss om 

att vi använt såväl kritiskt som okritiskt material kring konglomerat och att vi använt 

oss av en rad olika författare har vi gjort en ansats att försöka maximera objektiviteten 

i denna studie. Vi vill göra gällande att det är upp till läsaren att själv dra slutsatser 

kring vår objektivitet och hur väl vi lyckats förhålla oss kritiska till vårt studerade 

fenomen. 

Metod för sekundärdatainsamling 
Vi har antagit en kvalitativ ansats i denna avhandling. Detta innebär enligt Alvesson 

och Sköldberg (2008) att forskaren beaktar och fokuserar på öppen och mångtydig 

empiri. Forskaren analyserar och tolkar data för att hitta ett mönster som kan 

appliceras på det studerade fenomenet. Vid genomförandet av en vetenskaplig studie 

finns det två huvudsakliga metoder för datainsamling, dessa är insamlandet av 

primärdata respektive sekundärdata. Vår studie kommer att bygga empirin med hjälp 

av sekundärdata. Begreppet sekundärdata används såväl i den kvantitativa som i den 

kvalitativa forskningsansatsen och innebär tolkning och analys av data som en annan 
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forskare tidigare samlat in. Detta ligger i linje med den hermeneutiska 

vetenskapsteorin som bygger på just tolkning. Sekundärdata som underlag för 

forskning har länge varit mycket vanlig i kvantitativa undersökningar men denna typ 

av datainsamling har nu blivit allt vanligare även i kvalitativ forskning då det finns 

flera fördelar med metoden (Bryman & Bell, 2003). En uppenbar fördel är att det är 

långt mindre tidskrävande att använda sig av sekundärdata istället för att samla in data 

på egen hand.  

Vidare finns fördelen att det finns ofantligt stora datamängder att tillgå, forskare 

världen över har publicerat sitt material mer eller mindre fritt att använda. Lierat med 

det sistnämnda är det faktum att en kvalitativ forskare genererar stora mängder data 

och mycket av de data förblir obehandlad på grund av tidsbrist och för att den inte 

uppfyller den forskarens exakta syfte (Bryman & Bell, 2003). Vi anser dock, likt 

Bryman & Bell (2003) att forskare vid universitet och andra samhälleliga institutioner 

besitter en djupare kunskap och därför anser vi att sekundärdata har stor potential att 

vara av hög kvalitet, något som även underbygger pålitligheten i vår studie. Andra 

fördelar är möjligheten till longitudinell analys, det vill säga att vi kan skönja trender i 

forskningen (Bryman & Bell, 2003). Då konglomerat som strategiform har beforskats 

sedan 1950-talet kan vi använda oss av äldre forskning för att kartlägga trender och 

utveckling över tiden.  

Förutom de ovannämnda fördelarna med insamlandet av sekundärdata finns självfallet 

också nackdelar. Informationen är insamlad i en annan social kontext än den 

föreställningsvärld i vilken vi befinner oss, något som kan vara problematiskt vid 

vidareanvändning av den. Dessutom är de data framtagna och tolkade utifrån en 

annan forskares syfte och inte det syfte vi har med denna studie (Bryman & Bell, 

2003). Vi är inte främmande för att använda oss av forskningsmaterial som redan är 

tolkat då vi finner att det finns en poäng i att andra forskare redan har tolkat den 

utifrån sitt syfte. Det kan ha frambringat tankar och idéer som vi själva inte hade haft 

möjlighet eller kunskap att upptäcka. Vi är dock av åsikten att en ny analys och 

tolkning av tidigare forskningsmaterial kan bringa ännu mer ljus på ett fenomen. 

Genom att vi omvärderar och omtolkar informationen kan vi upptäcka tendenser och 

information som aldrig tidigare presenterats. Vi anser att sekundärdata som 

insamlingsmetod är förmånligt och högst relevant i vår studie. Vidare har vi inte 
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tillräckligt med tid för att känna att det eventuella intervjumaterial vi skulle ha 

ansamlat skulle tolkats och analyserats på ett korrekt och rättvist sätt. 

Det empiriska avsnittet i vår studie bygger på sekundärdata från vetenskapliga artiklar 

och från fallstudier som beskriver asiatiska konglomerat. Dessa data har vi samlat in 

via artikeldatabaser och tidskriftsamlingar vid Linköpings Universitetsbibliotek och 

Linköpings Stadsbibliotek. Vi har medvetet valt att inte använda oss av intervjuer 

eller dylikt som bas för våra empiriska data då vi anser att det vore alltför 

tidskrävande och problematiskt att ansamla information från källor i Asien. Detta 

hade kunnat medföra komplikationer och språkförbistringar. De empiriska data vi 

analyserat är relativt nyutgivna (mellan 1990- och 2010-talet) och därför anser vi att 

aktualitetskriteriet befästs.  

I de enstaka fall vi använt oss av elektroniska källor för ansamlandet av sekundärdata 

har detta främst varit de studerade konglomeratens hemsidor för att få en överblick 

över konglomeratets uppbyggnad och för att orientera oss i dess nutida situation. 

Såväl Samsung Group som Tata Group har informativa hemsidor som presenterar 

finansiell information, ägarstruktur och personalpolitik. Tata Group publicerar 

dessutom oberoende rapporter om sitt företag, även sådana som nödvändigtvis inte är 

positiva för Tata. Vidare har vi i viss mån nyttjat hemsidor från erkända institutioner 

såsom Indiens centralbank och den koreanska börsen för att ansamla information om 

snabbföränderliga fenomen såsom BNP-tillväxt och börsvärden. 

Kriterier för god forskning 
Enligt Bryman och Bell (2003) finns det flera olika kriterier som en forskare bör 

uppfylla för att studien ska anses ha bedrivits inom ramen för vad som uppfattas som 

god forskning. Lincoln och Guba (1985) samt Guba och Lincoln (1994) lägger emfas 

vid att forskaren är uppmärksam på och medveten om att de klassiska standarder som 

finns för att bedöma huruvida forskningen är god eller icke. Dessa är reliabilitet och 

validitet och förutsätter att det endast finns ett absolut betraktande av den sociala 

verkligheten. De kritiserar den realistiska synen på den sociala verkligheten och 

menar att det krävs fler parametrar för att bedöma om forskningen kan anses ha 

genomförts i enlighet med riktlinjerna för god forskning som presenteras nedan. Då vi 

har antagit en kvalitativ ansats ämnar vi utföra vår studie i enlighet med de fyra 

kriterier som Bryman och Bell (2003) tar upp som väsentliga för en forskare som 
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antar en sådan ansats: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och försäkran om 

opartiskhet. Lincoln och Guba (1985) lyfter fram ytterligare ett kriterium för god 

forskning nämligen autenticitet. Nedan följer en diskussion kring dessa fem kriterier. 

Tillförlitlighet 
Bryman och Bell (2003) menar att ett sätt för forskaren att spegla de olika sociala 

verkligheter som studien speglar är att testa studiens tillförlitlighet. Forskaren återgår 

då till sina respondenter och presenterar det stoff han/hon satt samman, 

respondenterna får då möjlighet att inflika och påverka speglingen av sina svar i 

enlighet med deras egen sociala verklighet. Då vi i vår studie använder oss av 

sekundärdata och alltså inte har några respondenter att tillgå kommer vi att lägga vikt 

på att diskutera våra tolkningar med varandra för att säkerställa att vi speglar de olika 

sociala verkligheterna i en så vid utsträckning som möjligt.   

Överförbarhet 
Merriam (1998) menar att begreppet överförbarhet syftar till studiens möjlighet att 

överföras på snarlika fenomen i andra kontexter. Eftersom den kvalitativa ansatsen är 

förenat med djupstudier av ett särskilt utvalt fenomen baserat på ett smalt utbud av 

information tenderar kvalitativa studier att vara unika för den kontext och sociala 

verklighet i vilken studien genomförs (Bryman & Bell, 2003). Det är alltså inte 

möjligt att generalisera utifrån en kvalitativ studie utan man talar istället om studiens 

överförbarhet (Larsen, 2009). Det är viktigt att forskaren redogör för vilken kontext 

som studien genomförts i, vilket syfte studien haft samt i vilken social verklighet 

studien har utförts. Enligt Geertz (1973) kallas detta för ”thick description” och är 

nödvändigt för att en utomstående ska kunna begripa inte bara studiens resultat utan 

även vilken miljö och kontext den framtagits i. Genom att ge läsaren detta verktyg 

kan denna själv reflektera och dra slutsatser om studiens överförbarhet på ett annat 

studerat fenomen i en annan kontext.  

Vi har tagit fram denna studie som en avhandling på företagsekonomisk magisternivå 

och läsaren ska således vara medveten och uppmärksam på att den är framtagen i en 

strikt akademisk kontext, den har därigenom ingen direkt anknytning till näringsliv 

eller andra samhälleliga institutioner. Vidare vill vi medvetandegöra det faktum att de 

konglomeraten i nyindustrialiserade länder i Asien som vi undersökt har studerats 

utifrån ett svenskt perspektiv och forskarna har befunnit sig i Sverige under hela 
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studiens utförande. Vidare har enkom sekundärdata använts för att uppnå studiens 

syfte, något som ytterligare kan påverka studiens överförbarhet på liknande fenomen i 

andra kontexter. Observationer på plats i Asien samt intervjuer eller andra liknande 

kvalitativa metoder kan generera ett annat resultat än det vi presenterar i denna studie. 

Pålitlighet 
Studiens pålitlighet tillförsäkras genom att forskarna tydligt och utförligt redogör för 

studiens tillvägagångssätt (Bryman, 2002 och Bryman & Bell, 2003). Detta innebär 

att processer för datainsamling, tolkning av data, problemformulering samt arbetet 

med framtagandet av textmassa beskrivs. Detta syftar till att en annan forskare ska 

kunna genomföra studien vid ett senare tillfälle och ändå uppnå samma resultat. Vi 

har vinnlagt oss om att läsaren ska få en förståelse för hur vår studie genomförts, detta 

genom att vi blottlagt de processer och grepp vi använt oss av för datainsamling och 

tolkning av data. I tillägg till att vi förklarat vårt praktiska tillvägagångssätt har vi fått 

konstruktiv kritik och andra generiska åsikter från vår seminariegrupp och vår 

handledare under hela uppsatsprocessen, även detta befäster vår studies pålitlighet.  

Studiens pålitlighet kan även påverkas av författarnas psykografiska och 

demografiska variabler vilket kan göra att möjligheten för att samma utfall fås vid en 

replikering av uppsatsen minskar. Vi har dock försökt att minimera detta genom att 

skriva en man och en kvinna, faktum kvarstår dock att vi är två studenter som studerat 

samma ekonomiska program i Sverige. Således finns det en risk att vår tolkningsvärld 

är snarlik. Detta kan i sin tur göra att vår tolkning av asiatiska konglomerat kan skilja 

sig från en annan persons tolkningar utifrån dennes psykografiska och demografiska 

variabler. Något som vi vill göra läsaren uppmärksam på.  

Försäkran om opartiskhet 
Inom den kvalitativa ansatsen kan ingen anses vara helt objektiv. Guba och Lincoln 

(1994) vidhåller dock att det är upp till forskaren att försäkra läsaren om att studien 

utförts i god tro och att forskaren försökt att upprätthålla ett så objektivt 

förhållningssätt till det studerade ämnet och de använda källorna som möjligt. Med 

detta menas att forskaren inte har låtit personliga värderingar eller teoretisk förkärlek 

påverka slutresultatet så till den milda grad att det är missvisande och osant. Vi har 

hållit oss kritiskt inställda till det studerade ämnet genom att läsa flera artiklar skrivna 

av olika författare i olika länder. Genom att vi tar reda på mer om forskaren som 
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skrivit artiklarna (exempelvis nationalitet, verksamhetsområde et cetera) kan vi 

förhålla oss mer kritiska (men icke fullständigt okritiska) till tidigare tolkningar av de 

data som vi har tillgängliga. Vi har använt oss av både kritisk och okritisk litteratur 

för att spegla det spektrum av åsikter som finns runt konglomerat. Det faktum att vi är 

två forskare i denna studie befäster något mer opartiskheten då vi har kunnat 

uppmärksamma varandra på subjektiva element och tolkningar. Däremot kan vi inte 

med ett hundra procents säkerhet tillkännage att vi varit fullkomligt opartiska och 

objektiva, detta är omöjligt för en forskare då forskarens föreställningsvärld alltid 

spelar in vid tolkning och författande, detta vill vi göra läsaren uppmärksam på. 

Autenticitet 
Begreppet autenticitet skapades av Lincoln och Guba (1985) för att komma tillrätta 

med problemet som rör en studies trovärdighet. Författarna har delat upp 

autenticitetsbegreppet i fem olika underrubriker och dessa behandlar var och en 

studiens genomslagskraft och dess trovärdighet som kunskapsbidrag till forskningen.  

Även om denna indelning inte fått någon större genomslagskraft inom 

forskningsvärlden väljer vi här att lyfta fram den då vi anser att den åskådliggör och 

förklarar viktiga delar av vår studie. 

Rättvisa är en av dessa underrubriker. Lincoln och Guba (1985) menar att forskarens 

uppgift är att på ett rättvist och objektivt sätt presentera samtliga utgångspunkter och 

infallsvinklar som finns i den sociala verklighet som beskrivs. Vi anser att vi har 

uppfyllt detta då vi, som tidigare nämnts, använt oss av källor från många olika länder 

och universitet samt både kritiska och okritiska data om konglomerat och dess 

förekomst i Asien. Vi kan dock inte med säkerhet säga att vi har gjort detta till ett 

hundra procent då ingen forskare har möjlighet att sovra bland all tillgänglig data och 

därför inte kan spegla samtliga åsikter inom den sociala verkligheten. 

Den ontologiska autenticiteten behandlar huruvida läsaren hjälps att bättre förstå den 

sociala verkligheten genom att läsa uppsatsen (Lincoln & Guba, 1985). Denna 

autenticitet har vi försökt uppnå genom att förklara och förtydliga resonemangen vi 

för, får läsaren en förståelse för det fenomen vi beskriver och kan dra paralleller, 

antingen utifrån egna erfarenheter eller från de fall vi presenterar i studien.  
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Den pedagogiska autenticiteten syftar till huruvida läsaren bättre förstår, accepterar 

och uppskattar anda synsätt på det studerade fenomenen än vad läsaren själv besitter 

(Lincoln & Guba, 1985). Genom att vi jämfört och konstraterat konglomerat som 

strategiform anser vi att läsaren hjälps att få en djupare förståelse för flera 

dimensioner och denna kan på så sätt lära sig om andra infallsvinklar än den som 

denna redan anser sig ha. Detta menar vi bidrar till att läsaren vidgar sina vyer och 

motverkar såväl ignorans som skepsis och inskränkthet.  

Vidare beskriver Lincoln och Guba (1985) den katalytiska autenticiteten. Med denna 

menar författarna huruvida läsaren blivit uppmuntrat till att handla som en följd av 

studien. Det vill säga, har läsaren upplysts om ett föreliggande problem som gör att 

denne uppmuntrats att agera för att lösa det? Vi anser att den katalytiska autenticiteten 

kan undergrävas något i vår studie då vår målgrupp inte kan anses ha den förmågan 

och de medel som krävs för att lösa de möjliga problem som uppstår till följd av 

konglomerat som strategiform. Vår studie riktar sig till studenter vid svenska 

universitet och dessa sitter inte i bolagsstyrelser eller dylikt och har därför inget 

inflytande över denna typ av beslut. Däremot anser vi att denna studie har medfört en 

förförståelse för konglomerat, och dess förekomst i nyindustrialiserade länder i Asien, 

som studenter kan ha nytta av vid framtida forskning.  

Den taktiska autenticiteten går hand i hand med den katalytiska då denna syftar till att 

forskaren ger läsaren tillräckligt med kunskap och underlag för att kunna agera 

(Lincoln & Guba, 1985). Vi anser att vi har frambringat relevant material för att 

läsaren ska kunna tillförskansa sig tillräckligt med kunskap för att kunna agera och 

forska vidare om fenomenet.  
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Teoretisk referensram 
Mot bakgrund av vårt syfte att generera möjliga förklaringar till förekomsten av 

konglomerat i nyindustrialiserade länder i Asien kommer vi i detta avsnitt behandla 

teorier väsentliga för att förstå vad strategiformen konglomerat är, dess utveckling, 

värdeskapande samt konglomeratets förekomst på den asiatiska marknaden. 

Disposition 
Den teoretiska referensramen kommer först leda läsaren genom grundläggande teorier 

gällande diversifiering. Detta för att säkerställa förståelsen för vad ett konglomerat är. 

Vidare går vi djupare in på teorier om konglomerat samt dess historiska utveckling för 

att skapa insikt för läsaren om vilka motiv det kan finnas till att bygga upp en 

verksamhet på detta sätt, trots tidigare nämnda kritik i föregående kapitel. Den 

konglomeratteori som kommer presenteras tillhör mestadels den äldre syn man haft på 

konglomerat, då företagsformen diskuterades mer intensivt under 1980-talet. Vi har 

valt att presentera detta för att kunna se skillnader i motiv till konglomerat i 

nyindustrialiserade länder i Asien. Den avslutande delen i kapitlet behandlar 

konglomerat i nyindustrialiserade länder och det är den delen som kommer att 

underbygga diskussionen i 

analyskapitlet av denna studie. Den 

teoretiska referensramen, med start i 

breda grundläggande teorier som 

mynnar ut i ett smalare 

konglomeratfokus, är således 

uppbyggd som en process för läsaren 

att gå igenom för att få en inblick i 

kontexten och därmed en djupare 

förståelse.   

 

Figur	  1	  Den	  teoretiska	  referensramens	  disposition.	  
Källa:	  skapad	  av	  författarna	  
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Diversifiering 
För att närmare förklara vad konglomeratstrategin innebär, vänder vi oss till litteratur 

inom företagsstrategi som förklarar de alternativ som ett företag kan välja.  En 

organisation kan välja mellan fyra grundläggande alternativ för den strategiska 

utvecklingen. Dessa alternativ kan illustreras i den så kallade Ansoff produkt- och 

marknadstillväxtsmatrisen (Ansoff, 1988): 

                

                                                 Figur 2 Ansoffmatrisen. Källa: Ansoff, 1988, kap. 6 

                                              

Det mest radikala valet för ett företag är valet av en diversifieringsstrategi (matrisens 

nedre högra hörn), vilket innebär att organisationen utökar sin existerande marknad 

och sina existerande produkter genom inträdet på nya marknader och utvecklandet av 

nya produkter. Genom denna utvidgning ökar organisationen markant sin spännvidd 

över olika affärsområden (Johnson, Scholes & Whittington, 2008).  

Det är viktigt att vara tydlig över vilken typ av diversifiering en organisation 

genomför för att kunna besluta huruvida diversifiering kommer att bidra till 

förbättrade prestationer. Man måste då ta hänsyn till diversifieringens relateringsgrad 

till kärnverksamheten. Johnson et al. (2008) skiljer på begreppet diversifiering mellan 

relaterad och orelaterad diversifiering, där konglomerat tillhör det sistnämnda. 

Relaterad diversifiering innebär i korta drag att företagsutvecklingen sträcker sig 

bortom befintliga produkter och marknader, men inom organisationens kompetenser 

eller värdenätverk, vilket gör att affärsområdena då kan åtnjuta fördelar från 

exempelvis delad forskning och utveckling samt marknadsföring. Då vår uppsats 

ämnar utforska konglomerat är det den orelaterade diversifieringen vi kommer att 
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fokusera på. Gränsen mellan relaterade och orelaterade diversifieringar är dock svag, 

något som är viktigt att poängtera när man gör uppföljning av vilka av de båda 

strategierna som presterar bäst. I vissa fall tillför konglomeratets moderbolag inget 

extra värde och företagen som konglomeratet består av skulle därmed vara värda mer 

om de skiljde sig från moderbolaget, då självständighet ses som mer effektivt 

(Johnson et al., 2008). Man kan därmed ställa sig frågande till huruvida diversifierade 

företag presterar bättre än icke-diversifierade företag.  

Forskningsstudier visar att 

prestationen i diversifierade 

organisationer i västvärlden följer 

ett inverterat U-formatssamband, se 

figur 3, vilket tyder på att 

diversifiering är fördelaktigt - i 

lagom dos. Detta studieresultat är 

dock inte helt kongruent och vissa 

forskningsresultat skiljer sig över 

tiden och mellan länder (Johnson et 

al., 2008). Exempelvis gjorde 

Rumelt (1974) en undersökning av företags finansiella prestationer och dess samband 

mellan strategi och företagsstruktur som gav tvetydiga resultat och gör det svårt att 

applicera på konglomerat och dess prestationer. Rumelts (1974) resultat visade att 

strategier med relaterade, dominerande och begränsade diversifieringar visade sig 

prestera bättre i form av ROE (return on equity), stabilitet och åtskilliga 

tillväxtkategorier jämfört med de företag som hade en orelaterad 

diversifieringsstrategi. Resultatet visade vidare att den multidivisionaliserade 

företagsstrukturen, som ett konglomerat har, var den som presterade bäst med högst 

tillväxt och en genomsnittlig ROE. Detta resultat är intressant då tillväxt ofta antas 

köpas på bekostnad av en lägre lönsamhet. Istället visade det sig alltså att tillväxt och 

lönsamhet hade ett positiv samband. Enligt Rumelt (1974) var anledningen att företag 

med multidivisionaliserad struktur har ett visst sätt att planera, kontrollera och 

utforma sina bonussystem. Vidare utformas policys utifrån den individuella 

affärsenheten där vissa områden generar likviditet, andra presterar långsiktiga stabila 

resultat och somliga är mer risktagande men kan vara potentiella lukrativa nya 

Figur	  3	  Diversifieringens	  inverterade	  U-‐samband.	  
Källa:	  Johsnon	  et	  al.,	  2008,	  s.270	  
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företag. Därmed minskas konflikten på ledningsnivå mellan tillväxtmålen och 

lönsamhetsmålen. Sammanfattningsvis visade alltså Rumelts (1974) forskningen på 

att diversifieringen i stora företag i västvärlden hanteras bäst med en 

multidivisionaliserad företagsstruktur, men den misslyckades dock med att fastställa 

att det var den föreslagna matchningen av strategi och struktur som skulle leda till ett 

diversifierat företags höga prestationer (Rumelt, 1974).  

Konglomerat – en orelaterad diversifiering 
Företagets strategi bestämmer, enligt Merchant & van der Stede (2007), vilka 

affärsområden företaget vill befinna sig i och hur resurser borde allokeras bland dessa 

affärsområden. De menar att organisationer som har en orelaterad 

diversifieringsstrategi inte begränsar fokus till sin kärnverksamhet vilket 

organisationer med relaterad diversifiering gör. De driver istället en portfölj av 

orelaterade affärsområden för att exploatera interna kapitalmarknadsfördelar som 

kommer från interna beslutsfattares relativa informationsfördel om resursallokering 

jämfört med externa kapitalmarknader (Merchant & van der Stede, 2007). 

Konglomerat värderas oftast lägre än vad det individuellt integrerade affärsområdet 

skulle blivit värderat till om det skulle varit enskilt (Johnson et al, 2008). Vad som 

distinkt skiljer konglomerat från holdingbolag är dess förmåga att kontrollera den 

interna allokeringen av finansiella resurser som är en företagsfunktion som helhet 

snarare än för de individuella affärsområdena (Henderson, 1979). Konglomeratets 

synergier är därmed enligt Henderson (1979) varken operationella eller 

kunskapsmässiga (då affärsområdena är så olika) utan rent finansiella. Konglomerat 

är alltså i grunden en gruppering av affärsområden med en gemensam kapitalkälla och 

finansiell hantering. Tilltron fås genom företagets övergripande prestationer och inte 

från det enskilda affärsområdet och det kan koncentrera sina investeringstillgångar 

internt där avkastningen är som störst (Henderson, 1979).  

De flesta studier har använt lönsamhet som prestationsmått för ett företag. I många 

fall har konglomerat visat sig ha en mer stabil lönsamhet än ett icke-diversifierat 

företag. Företag kan därmed avsiktligen diversifiera sig med olika affärsområden för 

att skapa stabilitet i lönsamheten. En ökad försäljningstillväxt är också en anledning 

till diversifiering (Wan, 1998).  
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Konglomeratets utveckling 
För att bättre förstå konglomeratets utveckling och anledning till den förändrade 

synen på denna företagsform, framställs konglomeratets historia från 1950-talet till 

2000-talet och framåt i figur 4 för att få en bättre grund till varför konglomerats 

strategier och managementfilosofier ser ut som de gör idag.  

Konglomeratets historia kan summeras 

till att under 1950-1980 talet 

kännetecknas av en era av 

diversifiering, medan perioden från 

1980 och fram till idag åter har 

präglats av en fokusering genom att 

minska sitt produktomfång. 

Optimismen att nya finansiella system 

och verktyg samt strategisk 

management skulle möjliggöra 

hanteringen av företagets spann av 

olika affärsområden, blev alltså ersatt 

med ett erkännande att fokus på 

huvudstyrkor i företagets resurser och 

förmågor var nödvändigt för att skapa konkurrensfördelar. Dessa kärnkompetenser 

kan sedan utvecklas över olika produktmarknader som kan stödja lönsam 

diversifiering (Grant, 2010).  

Det man poängterar gällande konglomerat på 2000-talet, och i en tid av stark 

globalisering, är att fokusera sin diversifieringsstrategi på att identifiera 

omständigheter där multinationella företags aktiviteter kan skapa värde (Grant, 2010). 

För att få bättre förståelse för ett konglomerats omständigheter menar Grant (2010) att 

analysen borde innefatta möjlighet till skalfördelar, resursers och förmågors 

överförbarhet över industrigränser samt transaktionskostnader för att kunna bli mer 

specifik över hur man bör handla. Detta då kopplingar mellan affärsområden inte är 

tillräckliga utan konglomeratet måste vara mer effektivt som organisation än vad 

andra alternativa institutionella arrangemang är (Grant, 2010). 

Figur	  4	  Konglomeratets	  historia	  från	  1950-‐talet	  till	  
2000-‐talet	  och	  framåt.	  Källa:	  Skapad	  av	  författarna.	  
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Motiv till konglomerat 
Från diversifieringsteorin förstås att konglomerat har många potentiella fördelar och 

reducerad risk lyfts generellt fram (Johnson et al., 2008). Detta faller dock lätt till 

föga då denna riskreduktion sker per automatik på en perfekt fungerande 

kapitalmarknad. Konglomerat kan därmed inte gynna aktieägaren genom detta motiv, 

då aktieägarna själva kan reducera risken i sin egen portfölj. Trots vidsträckt 

forskning är alltså motiven för konglomerat fortfarande till stor del okända (Amihud 

& Lev, 1981). Ibland kan konglomerats nackdelar överdrivas av forskningen, som i 

många fall saknar belägg (Goold & Luchs, 1993). Förutom den bredd av 

affärsmöjligheter konglomerat kan ge har forskare kommit fram till olika motiv till 

konglomerat i västvärlden, exempelvis internfinansiering, transaktionskostnader 

kontrollstruktur, managementsynergier och anställningsrisk (Johnson et al, 2008; 

Henderson, 1979; Kim et al., 2004; Grant, 2010; Amihud & Lev, 1981; Mueller, 

1969).  

Internfinansiering 
Att sammanslagningar av företag ökar när ekonomin blir starkare och att de minskar 

under perioder av stillastående företagstillväxt är allmänt vedertaget, något som beror 

på att fusioner och förvärv främst är en investeringsprocess (Henderson, 1979; 

Besanko, Dranove, Shanley & Schaefer, 2007). Denna process gör sig även gällande 

vad gäller verksamheter som utöver en organisk tillväxt (Besanko et al., 2007). Ett 

diversifierat företag är således bättre utrustat att hantera en konkurrensfylld ekonomi. 

Detta då en ny tillväxtprodukt kräver en stor initial investering för att påskynda 

marknadsutvecklingen, etablera marknadsandelar, tillhandahålla faciliteter, utveckla 

organisationen, reducera kostnader och försäkra ledarskap (Besanko et al., 2007). 

Vidare går varje produkt igenom en sekvens där den först dränerar företaget på 

resurser, varpå den senare blir lönsam men fortfarande kräver kassaflöde på grund av 

återinvesteringar för att till slut generera ekonomiskt överskott (Besanko et al., 2007).  

Hur konglomerat kan tänkas fundera kring expansion samt visa på hur konglomeraten 

internt kan se till att finansiera verksamheten kan illustreras med hjälp av en matris 

som konsultföretaget Boston Consulting Group har skapat - BCG-matrisen (Johnson 

et al., 2008). Denna matris hjälper till att visualisera hur starka affärsenheter eller 
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produkter är individuellt och hur lönsamma deras marknader eller industrier troligen 

är. 

 

                                              Figur 5 BCG-matrisen. Källa: Henderson, 1979. 

Henderson (1979) menar att en verksamhet helst ska befinna sig i en ruta med hög 

marknadstillväxt och höga marknadsandelar, det vill säga stjärnan. Men som 

diskussionen ovan nämner, krävs det kapital för att kunna finansiera en stjärnas 

utveckling. Detta möjliggörs genom att styra kapitalflödet med start från kassakon, för 

att investera i frågetecken som förhoppningsvis kan komma att utvecklas till stjärnor 

och inte hundar. Stjärnorna kan senare bli nya kassakor när marknadstillväxten på 

området avtar. BCG-matrisen belyser alltså vikten av att affärsområden skapar 

finansiella synergieffekter och därigenom ett positivt kapitalflöde. Detta fås genom en 

god kombination av affärsområden med låg tillväxt som genererar ett tillräckligt 

överskott som organisationen kan använda för investeringar som krävs för de 

affärsområden som befinner sig i en hög tillväxt (Henderson, 1979). Matrisen antar 

dock att moderbolaget inte vill anskaffa kapital från den externa marknaden, då det 

interna kapitalet är billigare (Johnson et al., 2008). Skulle den externa marknaden vara 

lika effektiv som den interna marknaden, så torde BCG-matrisen bli irrelevant enligt 

Johnson et al. (2008). Detta då man likaväl kan vända sig till den externa marknaden 

för möjligheten att erhålla kapital. Därmed kan modellen vara mer relevant i länder 

vars kapitalmarknader är underutvecklade eller i privata företag där man önskar 

minimera sin avhängighet av externa aktieägare eller banker (Johnson et al., 2008).  

Modellen passar dock bättre in på konglomerat än på andra företagsformer, då 

nedläggning av områden som ses som hundar inte har en effekt på resten av portföljen 

eftersom affärsområdena inte hör ihop (Johnson et al., 2008). Endast en organisation 

med diversifierade produkter eller affärsområden kan optimera utvecklingen av en 

tillväxtprodukt enkom med hjälp av internfinansiering som fås till en låg kostnad 
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(Henderson, 1979). Detta då ett konglomerat kan rikta interna investeringar 

omsorgsfullt till den användning som är mest produktiv vilket gör att företaget kan 

växa snabbare, möjligheten att sälja till ett lägre pris tack vare lägre självkostnad, bli 

mer lönsamma och betala mindre för sitt kapital än vad den externa kapitalmarknaden 

någonsin kan erbjuda (Henderson, 1979). För att fatta rätt investeringsbeslut kan 

konsultföretaget McKinsey & Co:s matris tillämpas vilken visualiserar 

investeringsmöjligheter och då klargör var man bör lägga sina resurser (Johnson et al., 

2008). McKinsey-matrisen ses som än mer komplex än BCG-matrisen, då dess axlar 

består av fler mått (Johnson et al., 2008). Den kan alltså ligga till grund för 

konglomeratets strategi som hjälp för att besluta om ett affärsområde är på tillväxt, 

tillräckligt bra för att bevara eller om det borde avvecklas.  

Sammanfattningsvis kan en ökad marknadskraft skapas genom att diversifiera sin 

verksamhet, då man kan stödja ett affärsområde genom ett annat affärsområdes 

vinstöverskott, detta kan på lång sikt leda till att organisationen kan undanröja 

konkurrenter (Johnson et al., 2008). Detta då konglomerat kan utnyttja möjligheter till 

att anskaffa kapital till den lägsta kostnaden och att använda kapitalet på bästa sätt 

genom den interna finansieringen. Grant (2010) menar dock att anskaffning av 

resurser från externa marknader, speciellt kapitalmarknaden, har blivit mycket mer 

effektiv vilket kan leda till att konglomerat har större anledning än förut att även 

vända sig till den externa marknaden för att finansiera sin utveckling.  

Transaktionskostnader 
Ett motiv till konglomerat kan även vara att transaktionskostnader kan minskas då 

man kan utnyttja resurser inom konglomeratet. Transaktionskostnader uppkommer 

vid informationsasymmetri som gör att en eller flera parter saknar information för att 

kunna göra en effektiv affär (Dahlman, 1979). Detta informationssökande ger upphov 

till kostnader och resursförluster för parterna i form av att de, exempelvis, kan gå 

miste om billigare alternativa lösningar. Dessa kostnader kan reduceras vid 

internhandel. Exempel på transaktionskostnader är sökkostnader för att hitta en 

potentiell leverantör, kontraktskostnad vid upprättandet av nya kontrakt samt 

kontrollkostnad vid kontroll av nya partners (Dahlman, 1979; Grant, 2010). Om 

kostnader för detta är större än de interna administrationskostnaderna inom koncernen 

kommer koordinationen att ske internt, det vill säga att man internaliserar 

transaktionerna (Kim et al., 2004). Coase (1937) menar att om transaktionskostnader 
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inte funnits skulle marknaden själv lösa fördelning av resurser. Eftersom 

konglomeraten spänner över stora områden och många branscher och sektorer finns 

det flera konglomerat som har utvecklat allt från egna banker till universitet för att på 

så sätt reducera transaktionskostnaderna. Affärsenheterna inom konglomerat handlar 

också inbördes för att på så sätt minska transaktionskostnaderna som kan uppstå vid 

handel med externa parter (Kim et al., 2004). 

Humankapitalet 
Synergier genom effektivitetsvinningar kan uppnås genom att organisationen kan 

använda redan existerande resurser eller kompetenser i de nya marknaderna eller 

produkterna (Johnson et al., 2008). Med andra ord kan man erhålla skalfördelar som 

kan ses som en slags positiv synergieffekt av resurser och kompetenser. Utnyttjande 

av företagets managementkompetenser kan vara en annan vinning. Detta innebär att 

organisationen använder sin redan existerande managementkompetens inom de nya 

affärsområdena och skapar på detta vis värde till skillnad från värdeskapande genom 

konkreta operationella relationer som till exempel stordriftsfördelar därmed sig 

(Johnson et al., 2008). De potentiella synergierna som ett konglomerat kan innebära 

har dock större möjlighet att bli verkliga om organisationen är flexibel, vilket är en 

egenskap som många konglomerat saknar (Henderson, 1979). Om det inte finns rum 

för flexibilitet, kommer det individuella affärsområdet inte få några fördelar utöver en 

säker finansieringskälla. Ska konglomeratets potential förverkligas måste det ha en 

investerings- och strategiutvecklingsskicklighet, vilket kan leda konglomeratet till att 

bli framstående (Henderson, 1979). 

Amihud och Lev (1981) samt Mueller (1969) menar att då chefernas inkomst är nära 

relaterad till företagets risk försöker de minska organisationens risk, och därmed även 

risken att de förlorar sina jobb och sitt professionella rykte. Något som Amihud och 

Lev (1981) benämner som ”anställningsrisk”. Anställningsrisken minskar genom 

konglomerat som organisationsform då den är känd för att stabilisera lönsamheten. 

Den stabila lönsamheten uppstår genom att de förvärvade företagen kan vara 

divergenta vad gäller intäktsförväntningarna (Mueller, 1969). Det vill säga att man 

jämnar ut resultaten genom att förvänta sig olika stora inkomster vid ett visst tillfälle 

från företag A och företag B och skapar därmed en kontracyklisk lönsamhet (Mueller, 

1969). Chefer kan därmed undvika effekten en konkurs kan ha på en chefs karriär. 
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Mueller (1969) menar alltså att skapandet av ett sådant kontracykliskt mönster kan 

vara ett vapen för konglomeratet att minska effekterna av en avtagande 

marknadstillväxt. Att detta ofta kritiseras beror på tanken att aktieägare hellre vill att 

kapital ges tillbaka till dem i form av utdelningar än att företaget gör stora 

investeringar i exempelvis ny produktutveckling som är väldigt kostsamt (Johnson et 

al., 2008).  

Att chefer reducerar sin anställningsrisk genom konglomerat beror enligt Amihud och 

Lev (1981) på att incitamentssystemen är utformade så att cheferna måste uppfylla 

utsatta mål för att bli kompenserade. Bonussystemen fastställs dock aldrig helt perfekt 

och tar då inte hänsyn till den risk chefer tar för att få sina bonusar. Då löner, bonusar 

och befordringar tenderar att vara närmre relaterade med företagets förändring i 

storlek istället för lönsamhet, menar även Mueller (1969) att motivet till konglomerat 

finns på chefsnivå. Konglomeratets tillväxt av den övergripande koncentrationen kan 

leda till ökad politisk makt för företagsledningen (Mueller, 1993). Då ledningen 

ämnar maximera tillväxten, tenderar den att ignorera eller undervärdera 

investeringsmöjligheter som kan finnas utanför företaget, då sådana inte kommer 

bidra till en intern expansion av företaget (Mueller, 1993). 

Styrning 
Amihud och Lev (1981) visade i sin nioåriga studie att det är styrningen som påverkar 

om ett företag blir ett konglomerat eller inte. De företag som var styrda av en externt 

tillsatt ledning engagerade sig i större utsträckning i konglomerat än företag som var 

ägarkontrollerade och de förstnämnda visade sig även vara mer diversifierade än 

ägarkontrollerade företag. Detta då ägarkontrollerade företag oftast kan ha en starkare 

kontroll på chefers beslutstagande och se till att cheferna agerar i ägarnas intresse. 

Som tidigare nämnts är konventionell finansteori skeptisk till riskspridning som 

anledning till diversifiering då man menar att investerare kan diversifiera sin portfölj 

mer effektivt själva genom att investera i företag med olika affärsområden som sin 

verksamhet. Investerare skulle därmed hellre se att chefer koncentrerar sig på att 

hantera organisationens kärnverksamhet. Anledningen till riskspridning kan dock vara 

rimlig för företag i vilka ägare har en stor del av sina tillgångar bundna i 

verksamheten. Då skulle diversifieringen innebära att om ett affärsområde skulle gå 

dåligt, skulle det inte dra ner hela verksamheten (Johnson et al., 2008). 
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Sammanfattning av västerländsk konglomeratteori 
I detta avsnitt kommer en kort sammanfattning av diversifierings- och 

konglomeratteorin samt motiv till varför konglomerat uppstår i västvärlden. Detta för 

att denna teori inte vidare kommer att analyseras utan finns till för att kunna lyfta 

fram huvudpunkterna av den äldre synen på konglomerat som företagsform, för att på 

så vis ge läsaren en tydligare bild av konglomeraten i väst, innan teori kring 

konglomerat i nyindustrialiserade länder presenteras. 

Diversifiering 
Det mest radikala valet ett företag kan välja vid vidareutveckling av sin verksamhet är 

en diversifieringsstrategi. Diversifieringen innebär en ökad spännvidd av företags 

affärsområden vilket kan ske antingen via att företaget växer organiskt eller genom 

förvärv av andra företag (Johnson et al., 2008). Själva tillväxten kan ske in i antingen 

relaterade eller orelaterade affärsområden, där gränsen mellan var dessa skiljer sig åt 

ibland är svår att dra och forskare är oeniga om de två alternativens förhållande till 

prestation (Johnson et al., 2008). Rumelts (1974) forskning visade på att en relaterad 

diversifiering var bättre i form av ROE och fann att en organisationsstruktur som var 

starkt divisionaliserad presterade bäst i form av tillväxt et cetera, där tillväxt och 

lönsamhet hade ett positivt samband. Inga fastställande om matchning mellan strategi 

och struktur kunde dock göras. Detta hade annars kunnat visa på att diversifierade 

företag presterar bättre (Rumelt, 1974). 

Konglomerat - en orelaterad diversifiering 
Konglomerat är exempel på orelaterad diversifiering. De driver en portfölj av 

orelaterade affärsområden för att exploatera interna kapitalmarknadsfördelar som 

kommer från interna beslutsfattares relativa informationsfördel om resursallokering 

jämfört med externa kapitalmarknader (Merchant & van der Stede, 2007). De olika 

affärsområdena i ett konglomerat kan ha tillkommit genom att antingen ha förvärvat 

andra företag eller genom en period av organisk tillväxt, som lett till att företaget gått 

in i nya sektorer, som då var relaterade/logiska och kanske till och med delar i 

verksamhetens värdekedja. Om vissa affärsområden sedan avvecklas, försvinner den 

logiska kopplingen och kvar finns ett företag med orelaterade affärsområden (Goold 

& Luchs, 1996). 
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Konglomerat värderas oftast lägre än vad det individuellt integrerade affärsområdet 

skulle blivit värderat till om det skulle varit enskilt (Johnson et al, 2008). Fördelen 

med konglomerat som företagsform i västvärlden, är därmed de finansiella synergier 

som uppstår (Henderson, 1979). De konglomerat från västvärlden som ännu på 2000-

talet lever kvar befinner sig på en stark globaliserad marknad. Därför menar Grant 

(2010) att konglomeraten bör fokusera sin diversifieringsstrategi på att identifiera 

omständigheter där multinationella företags aktiviteter kan skapa värde. Detta för att 

kunna även kunna dra nytta av möjliga skalfördelar, resursers och förmågors 

överförbarhet över industrigränser samt transaktionskostnader (Grant, 2010). 

Motiv till konglomerat 
Konglomerat kan inte gynna aktieägaren genom motivet riskreducering, då 

aktieägarna själva kan reducera risken i sin egen portfölj (Johnson et al., 2008). Det 

finns dock andra motiv som har tilltalat företag i västvärlden att bli ett konglomerat. 

Det största motivet är möjligheten till internfinansiering, där konglomeratet, med 

hjälp av eget kapital, kan finansiera exempelvis en tillväxtprodukt eller inträde på en 

ny marknad (Besanko et al., 2007). Denna finansiering kan illustreras med hjälp av 

BCG-matrisen, som belyser vikten av att affärsområden skapar finansiella 

synergieffekter och därigenom skapar ett positivt kapitalflöde, som kan användas för 

återinvesteringar i verksamheten (Henderson, 1979). Vidare kan 

transaktionskostnader minskas då man kan utnyttja resurser inom konglomeratet och 

utnyttjar möjligheten till internhandel (Dahlman, 1979). Flera konglomerat har 

utvecklat allt från egna banker till universitet för att på så sätt kunna reducera 

transaktionskostnaderna (Kim et al., 2004). Vidare finns även motiv till konglomerat i 

form av användningen av humankapital. Detta eftersom man kan använda redan 

existerande managementkompetens inom de nya affärsområdena (Johnson et al., 

2008). Chefer minskar även sin så kallade anställningsrisk genom att konglomerat 

som organisationsform är känd för en kontracyklisk och stabil lönsamhet (Mueller, 

1969). Till sist är styrningen ett motiv till om ett företag blir ett konglomerat eller inte 

(Amihud & Lev, 1981). Företag som styrs av privata ägare, med en stor del av sina 

tillgångar bundna i verksamheten, finner att konglomeratet som organisationsform är 

ett sätt för ägarna att sprida sin risk, då denne har en stor del av sina tillgångar bundna 

i verksamheten och därmed skapar en portfölj inom konglomeratet (Johnson et al., 

2008). 
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Förekomsten av konglomerat i nyindustrialiserade länder 
Konglomerat är en vanlig form av företagsutveckling i många nyindustrialiserade 

länder (Athreye & Kapur, 2009). Nyindustrialiserade länder kommer till korta vad 

gäller sammanförandet av köpare och säljare och Khanna och Palepu (1997) menar att 

konglomeratens existensberättigande i nyindustrialiserade länder ligger i deras roll 

som utfyllnad av institutionella tomrum, då länderna saknar de marknadsmekanismer 

som automatiskt fördelar resurser (Coase, 1937). Konglomeraten kan då dra nytta av 

att internalisera transaktionerna för att effektivisera sin verksamhet (Kim et al., 2004). 

Institutioner verkar som en social mekanism för ett lands välfärd och utveckling och 

innefattar särskilda formella myndigheter och är centrala i det politiska skapandet av 

lagar och regler samt samhällsservice, såsom sjukhus och utbildning (Samuels, 2008). 

Samuels (2008) menar vidare att det är den komplexa samverkan mellan individer, 

företag och institutioner som skapar en marknad. Han menar att institutioner är en 

bredare och djupare förklaringsvariabel som inkluderar regeringen som en 

kontrollerande faktor av marknadsfunktionen (Samuels, 2008). När den institutionella 

mekanismen är undermålig eller saknas, menar Khanna och Palepu (1999) att 

ekonomins tillväxt begränsas därefter. Detta då institutionerna är nödvändiga för att 

ge stöd och grundläggande företagsverksamhet (Khanna & Palepu, 1997). Därmed är 

institutioner som skapar en fungerande finansmarknad, arbetsmarknad och 

varumarknad viktigt för ett lands ekonomi. Nyindustrialiserade länder har dock funnit 

det svårt att anamma de västerländska koncepten och praxis. Ett institutionellt tomrum 

kommer alltså på långsikt påverka ett lands levnadsstandard och begränsa åtkomsten 

till internationellt kapital och management (Khanna & Palepu, 1999).  

Man vet att asiatiska multinationella verksamheter är annorlunda jämfört med 

västerländska vad gäller ägandeskap, investeringsstorlekar, 

marknadsinträdesstrategier, källor till finansiering samt influensen från 

hemmamarknaden (Wan, 1998). Wan (1998) menar att dessa fördelar kan företaget 

använda som en hävstångseffekt i form av sin företagsimage på den lokala marknaden 

för att bygga kundlojalitet samt för att få investeringar från kapitalmarknaden. Ett 

konglomerat på en nyindustrialiserad marknad kan mobilisera resurser inifrån 

affärsenheterna för att investera i en förhöjd företagsimage, utveckla sitt eget 

managementutbildningscentrum och skapa ett förhållande med regeringen och 

byråkratin. Det kan även undvika nedskärning av personal genom att omplacera dem i 



	   34	  

någon av de andra företagsgrupperna (Wan, 1998). Bhattacharyya och Rahman (2003) 

menar dock att vissa av dessa fördelar är omöjliga att realisera på grund av att högsta 

ledningen finner det svårt att effektivt leda och hantera ett stort konglomerat. 

Då teorin anser att de institutionella tomrum som existerar i nyindustrialiserade länder 

verkar vara en möjlig förklaring till förekomsten av konglomerat i dessa länder, 

kommer dessa tomrum presenteras närmare. Detta då även två författarpar Khanna 

och Palepu, (1997 och 1999) samt Bhattacharyya och Rahman (2003) menar att denna 

faktor är av betydelse för konglomeratens förekomst. Finansieringen på en ineffektiv 

kapitalmarknad, arbetsmarknaden samt styrning och regleringar kommer nu att 

presenteras närmare.  

Finansiering på en ineffektiv kapitalmarknad 
Något som karakteriserar ett nyindustrialiserat land är avsaknaden av en effektiv 

kapitalmarknad (Khanna & Palepu, 1997). Det råder en stor informationsasymmetri 

vilket medför att investerare, såväl inhemska som utländska drar sig från att investera 

i nyindustrialiserade ekonomier. Om det inte föreligger transparens på 

kapitalmarknaden finns det inga garantier för att investerarna kan uppskatta framtida 

avkastningar (Khanna & Palepu, 1997). Dessutom medför det höga 

transaktionskostnader jämfört med mer sofistikerade kapitalmarknader (Grant, 2010; 

Bhattacharyya & Rahman, 2003). På själva börsen finns det inte heller 

informationsbulletiner och dylikt att tillgå i någon större utsträckning (Jayakar, 2001). 

Enligt Khanna och Palepu (1997) och Bhattacharyya och Rahman (2003) finns det en 

brist på lagar och institutioner som reglerar de finansiella marknaderna i 

nyindustrialiserade länder, vilket bidrar ytterligare till att investerare avstår från att 

investera. I tillägg till att kapitalmarknaden är ineffektiv och dysfunktionell som sådan 

medföljer även problem på redovisnings- och revisionsområdet. Forskning från 

Sydkorea visar att de stora revisionsbyråerna ofta avstår från att underteckna 

årsredovisningar och finansiella rapporter då de underliggande 

redovisningsmekanismerna är så undermåliga att de inte har tillräckligt med 

information och underlag för att revidera bolagen (Khanna & Palepu, 1999). Khanna 

och Palepu (1999) menar att utvecklade marknader har en bättre balanserad funktion 

mellan landets institutioner och företag. På finansmarknaden i USA spelar exempelvis 

investmentbanker en stor roll för hur företag på marknaden kan anskaffa sig kapital 
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medan regler som den amerikanska finansinspektionen inrättar förebygger eventuella 

företagsbluffmakerier vilket försäkrar investerare om att de kan lita på att det finns en 

transparens (Khanna & Palepu, 1999).  

De konglomerat som verkar på nyindustrialiserade marknader såsom Indien och 

Sydkorea fungerar som ställföreträdande institutioner och skapar högre mervärde för 

sina aktieägare än vad kapitalmarknaden gör (Khanna & Palepu, 1999). 

Bhattacharyya och Rahman (2003) menar att konglomeraten kan fungera som 

riskkapitalister på den inhemska marknaden. Ett bolag inom koncernen som inte kan 

uppbringa kapital på egen hand på grund av den ineffektiva kapitalmarknaden kan 

vända sig till ett moderbolag som kan investera. Bhattacharyya och Rahman (2003) 

menar vidare att möjligheterna till finansiering av egna affärsenheter gör att 

konglomeraten kan växa än mer och därigenom vidmakthålla sin position på den 

inhemska marknaden. Vidare kan även lokala entreprenörer som har svårigheter att få 

kapital vända sig till ett konglomerat för att få hjälp.  

Vad gäller konglomeratens egna möjligheter till finansiering från kapitalmarknaden 

menar Khanna och Palepu (1997) att konglomeratens kunders kännedom om 

varumärket på den inhemska marknaden och deras goda avkastningshistorik inger 

förtroende hos banker och kreditinstitut vilket gör att ansökan om kapital underlättas. 

Detta grepp har varit så pass utstuderat att både indiska och sydkoreanska 

myndigheter har försökt att införa restriktioner för bankernas utlåning till konglomerat 

(Khanna & Palepu, 1997). Trots myndigheternas restriktioner på utlåning är de ändå 

välvilligt inställda till konglomeraten då chaebols ges påtagliga skattelättnader (Kim 

et al., 2004). Det är inte enkom myndigheterna som ger konglomeraten fördelar utan 

även banker. Den nära relationen mellan bankerna och de sydkoreanska chaebols har 

gett de sistnämnda fördelaktiga räntor på såväl in- som utlåning. Dessutom har den 

nära relationen gett upphov till stora utlåningar av kapital som gjort att chaebols 

kunnat expandera kvantitativt (Kim & Lee, 2007). 

Även utländska investerare drar nytta av konglomeratens existens. Då 

kapitalmarknadens ineffektivitet hindrar informationsflödet och de reglerande 

organen kommer till korta vänder sig utländska investerare till konglomeraten för att 

få in sin fot på den snabbt växande marknaden (Khanna & Palepu, 1997). Genom att 

investera i ett konglomerat kommer investerarna snabbt åt flera olika marknader och 
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segment samtidigt som konglomeratet får tillgång till nytt kapital på den kapitalfattiga 

marknaden, menar Khanna och Palepu (1997).  

Arbetsmarknaden 
Till skillnad från exempelvis den amerikanska marknaden som har en dynamisk 

arbetsmarknad genom sina många högskoleutbildningar som förbereder och hjälper 

till att skapa skickliga chefer (Khanna & Palepu, 1999) lider många av de 

nyindustrialiserade länderna av underskott på högutbildade individer (Khanna & 

Palepu, 1997). Som bränsle på elden finns det endast en handfull handelshögskolor 

och affärsinstitut av högre rang i länder såsom Sydkorea och Thailand och 

yrkeshögskolor finns knappt överhuvudtaget (Khanna & Palepu, 1997; Bhattacharyya 

& Rahman, 2003). Indien har dock över 700 handelshögskolor och många av dem 

erbjuder studenterna att doktorera i management vars program är av internationell 

kvalitet (Bhattacharyya & Rahman, 2003). Khanna och Palepu (1997) menar 

emellertid att managementutbildningar och certifieringar ändå är otillräckliga. 

Dessutom har många av de högutbildade flytt eller emigrerat utomlands och 

därigenom råder det brist på personer som besitter kunskaper om företagsledning och 

dylikt. Det finns alltså incitament för konglomeraten att skapa sina egna interna 

arbetsmarknader som substitut för den nationella (Khanna & Palepu, 1997; Grant, 

2010).   

Givet det faktum att utbildningsmöjligheterna är mindre än i västvärlden menar 

Khanna och Palepu (1997) att konglomeratens internutbildningar fungerar som 

karriärmöjligheter för de anställda. Anställda på ledningsbefattningar utbildas för att 

stiga i graderna samtidigt som anställda i den operativa kärnan fortbildas för att öka 

produktivitet och effektivitet, men även för befordran till högre poster. Vissa av de 

koreanska chaebols har till och med inlett samarbete med handelshögskolor i USA för 

att fortbilda sina anställda internt (Khanna & Palepu, 1997). Genom att investera i sitt 

humankapital försäkrar man sig om att hålla kvar sina anställda inom konglomeratet 

och därigenom reduceras behovet av kostsamma nyanställningar på en arbetsmarknad 

som lider av brist på kompetent personal (Khanna & Palepu, 1999).  

Vidare finns möjligheten till personalmigration inom konglomeratet. Anställda vid ett 

företag kan flyttas till en annan position på ett annat bolag på vilket den anställdes 

expertis behövs. Detta kan också vara en fördel då staten i nyindustrialiserade 
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ekonomier ofta är restriktiv med tillåtelse att få friställa personal (Bhattacharyya & 

Rahman, 2003). Då kan flytt av personal mellan lönsamma och icke-lönsamma bolag 

inom sfären vara en fördelaktig lösning (Bhattacharyya & Rahman, 2003).  Sådana 

lösningar kan även ske geografiskt varför vissa konglomerat till och med byggt 

samhällen (ibland även sjukhus, dagisverksamhet, skolor och helgedomar) 

runtomkring arbetsplatserna för att främja personalmigration och för att bibehålla 

anställda inom konglomeratet (Bhattacharyya & Rahman, 2003). Ytterligare fördelar 

med personalmigration är det faktum att affärsutveckling påskyndas och underlättas 

då talanger från lönsamma bolag kan allokeras om till mindre lönsamma bolag inom 

konglomeratet och på så sätt kan dessa utvecklas. Detta var framgångsrikt i koreanska 

chaebols under dess tillväxtfas då direktörer som besatt talanger flyttades runt mellan 

företagen inom konglomeratet för att utveckla dem (Bhattacharyya & Rahman, 2003). 

Regleringar 
Det ligger en nyckfullhet och en oberäknelighet i statens agerande i 

nyindustrialiserade länder i motsats till hur de västerländska staterna agerar 

(Bhattacharyya & Rahman, 2003; Khanna & Palepu, 1997). Utländska företag har, av 

erfarenhet, fått lära sig att det är mycket svårt att förutsäga vad staten ska anta för nya 

lagar och regler för att försvåra för utländska investerare på marknaden (Khanna & 

Palepu, 1999). Det är inte enkom de utländska företagen som har svårigheter med 

staten utan även de inhemska företagen brottas med intrikata och byråkratiska 

processer som är tidsödande och kostsamma. Genom att konglomeratet upprättar en 

form av sambandscentraler kan dessa centraler hjälpa samtliga företag i koncernen 

med byråkratiska processer och ansökningar. Detta är vanligt i Indien där ”industriella 

ambassader” har sprungit upp som ett svar på byråkratin (Khanna & Palepu, 1997). 

Eftersom godkännandet av ansökningar och dylikt är relativt subjektivt i 

nyindustrialiserade ekonomier, krävs goda relationer med tjänstemän på myndigheter 

och verk och därigenom har denna typ av ambassader växt fram. Ju större 

konglomeraten är desto större inflytande får de på tjänstemännen och även på 

ekonomin i stort, dessutom blir kostnaderna för upprätthållandet av kontakter lägre då 

de slås ut på fler affärsenheter.  

I länder som Malaysia, Indonesien och Sydkorea har staten konglomerat mer eller 

mindre knutna till sig och konglomeraten har en stor tillgång i sina nära relationer 
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med staten (Khanna & Palepu, 1999). Staten i nyindustrialiserade länder kan 

exempelvis ha regleringar som innebär att utländska företag måste ingå partnerskap 

med ett inhemskt företag för att kunna etablera sig på marknaden (Bhattacharyya & 

Rahman, 2003). Vidare kan det också vara så att utländska företag självmant söker sig 

inhemska partners för att få tillgång till deras överlägsna lokalkännedom, 

distributionskanaler och marknadsföring (Kim et al., 2004). 

Khanna och Palepu (1997) menar att i utvecklade ekonomier finns lagar och organ 

som ser till att företag vidmakthåller kontrakt och utför dessa i enlighet med 

kontraktsvillkoren. Om en tvist uppstår finns det domstolar och dylikt att vända sig till 

för att få hjälp. I nyindustrialiserade ekonomier är dessa institutioner dysfunktionella 

då subjektivitet ofta ligger till grund för beslut (Khanna & Palepu, 1997 och 1999). 

Detta gör att det är mindre troligt att företag lyckas lösa tvister gällande 

kontraktsbrott. Därigenom har konglomeraten en fördel i att de är välinarbetade på 

marknaden och förfogar över en flora av företag. De kan helt enkelt dra nytta av 

fördelarna med en god handelshistoria och att de tidigare genomfört kontrakten i 

enlighet med avtalen, detta medför att leverantörer och kunder blir mer benägna att 

samarbeta med konglomeraten (Khanna & Palepu, 1997 och 1999). Dessutom kan 

detta locka utländska investerare då dessa ofta är oroliga för att bli lurade då de går in 

på en ny marknad, konglomeraten erbjuder då en fristad i vilken avtal hålls 

(Bhattacharyya & Rahman, 2003). Detta medför även en annan fördel nämligen att 

konglomeraten, genom sina västerländska kontakter, får tillgång till mer avancerad 

teknologi än vad som finns på den inhemska marknaden (Kock & Guillen, 2001; Kim 

et al., 2004). Detta ger dem ytterligare försprång gentemot övriga företag på 

hemmamarknaden men ger också utvecklingspotential till landets ekonomi i stort 

(Khanna & Palepu, 1997). 

Underliggande variabler 
Andra variabler som forskare anser kan bidra till uppfyllandet av institutionella 

tomrum är styrning, varumärkets betydelse och internationalisering (Kim et al., 2004; 

Khanna & Palepu, 1997; Duysters et al., 2009). Nedan presenteras dessa variabler 

närmre. 
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Styrning 
Konglomerat tenderar att vara familjeägda till sin styrelseform. Detta är ett faktum 

såväl i Sydkorea som i Indien, Latinamerika och stora delar av Sydostasien (Kim et 

al., 2004). Oftast kännetecknas detta familjeägande av en stark ledare, i de flesta fall 

grundaren själv, som styr konglomeratet genom en informell struktur som underlättar 

snabba beslut. Detta är viktigt i det snabbföränderliga affärsklimat som råder i 

nyindustrialiserade länder (Kim et al., 2004).  Vidare präglas konglomeratet av starka 

gemensamma värderingar ofta djupt rotade i grundarens ideologi, arv och visioner. 

Kim et al. (2004) menar att detta svetsar samman de anställda och skapar en god 

arbetsmoral inom konglomeratet.  

Själva kontrollen kännetecknas ofta av ett intrikat korsägande som gör att den 

kontrollerande familjen äger en majoritet av hela konglomeratet men endast en 

minoritet av rösterna i varje enskilt bolag (Kim, 2002). Faktum är dessutom att få 

familjemedlemmar arbetar aktivt i företaget, men de tenderar att ha ett starkt 

inflytande på styrelserna i respektive affärsenhet (Kim et al., 2004). I de fall då de 

arbetar i affärsenheterna är de oftast inte tillsatta baserat på egna meriter utan snarare 

på deras relation till grundaren och/eller den verkställande direktören (Kim et al., 

2004). Det vill säga att det finns en hög grad av nepotism, alltså att man utnämner 

familjemedlemmar till viktiga poster inom företaget, i konglomeratens högsta 

ledningar. 

Varumärkets betydelse 
Konglomeraten på nyindustrialiserade marknader har en fördel vad gäller kundernas 

kännedom om varumärket på den inhemska marknaden (Kock & Guillen, 2001). 

Denna kännedom om varumärket gör att de värjer sig från utländska aktörer på 

samma marknad. Fördelen med kännedomen om varumärket ligger mycket i de 

nyindustrialiserade ländernas problematik med analfabetism och ineffektiva 

kommunikationsflöden på till exempel landsbygden (Kock & Guillen, 2001; 

Bhattacharyya & Rahman, 2003). Genom att konglomeraten har befäst sin plats på 

den inhemska marknaden sedan länge och på ett stort spektrum av produkter, har de 

ett övertag gentemot nya och utländska aktörer. Om konglomeratet saluför starkt 

diversifierade produkter under sitt varumärke är sannolikheten stor att ringa 

marknadsföring krävs och att produkten saluför sig själv mer eller mindre automatiskt 
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(Kock & Guillen, 2001). Detta då konsumenten känner igen logotypen och associerar 

den med tidigare produkter man varit nöjd med.  

Det finns en avsaknad av självständiga konsumentorganisationer som slår vakt om 

konsumenternas rättigheter på tjänste- och varumarknaden, något som konglomeraten 

kan dra fördel av. De få som finns är generellt mindre sofistikerade än sina motparter i 

utvecklade ekonomier (Khanna & Palepu, 1997). Det finns alltså inga oberoende 

organ som kan utvärdera och kritisera faktorer som produktkvalitet och 

produktsäkerhet (Bhattacharyya & Rahman, 2003). Processer för att ställa företag till 

svars för undermålig produktsäkerhet är tidsödande, nyckfulla och byråkratiska 

(Bhattacharyya & Rahman, 2003) vilket medför att konsumenterna hellre förlitar sig 

på ett varumärke man tidigare konsumerat (givet att det är av önskvärd kvalitet), även 

om det är en helt annan typ av produkt. Härigenom bygger konglomeraten upp en 

form av inträdesbarriärer för utländska aktörer som kommer att ha svårt att hävda sig 

mot konglomeratens marknadsposition och inarbetade kännedom om varumärket hos 

kunderna (Kim et al., 2004; Khanna & Palepu, 1997). På grund av analfabetism och 

brist på information krävs det kostsamma marknadsföringssatsningar för okända 

företag för att lyckas skapa ett trovärdigt varumärke i nyindustrialiserade länder, 

vilket inte krävs i samma utsträckning i utvecklade länder (Khanna & Palepu, 1997). 

Detta gör att de redan etablerade konglomeraten blir mycket starka på den inhemska 

marknaden med en hög genomslagskraft. Det skapar ett motiv för konglomeraten att 

ständigt bygga på varumärkets kvalitet, då alla produkter under varumärket kommer 

gynnas av det (Khanna & Palepu, 1997). Detta har lett till att konglomerat i Indien 

hellre marknadsför sig genom sin gemensamma varumärkesidentitet än att försöka 

betona individuella produkter eller tjänster (Khanna & Palepu, 1997). 

Internationalisering 
I teorin om institutionella tomrum benämns internationaliseringen genom att 

utländska företag gärna gör direktinvesteringar i konglomerat för att på så sätt få in en 

fot på snabbt växande marknader samt ta genvägar förbi regleringar och 

befolkningens skepsis mot främmande utländska varumärken (Khanna & Palepu, 

1997). Internationalisering av konglomeraten i de nyindustrialiserade länderna sker 

dock även genom att de själva söker nya marknader och samarbetspartners utomlands 

(Duysters et al., 2009) för att få tillgång till teknologi och marknadsandelar som gör 
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att de kommer ikapp industrialiserade länder (Kock & Guillen, 2001; Kim et al., 

2004).  

Duysters et al. (2009) menar att internationalisering har varit ett sätt för konglomerat 

från nyindustrialiserade länder att växa och fortsätta att gå framåt och på så vis bli ett 

globaliserat konglomerat. Även om västerländska konglomerat också investerat i 

företag genom förvärv är en skillnad från västerländska konglomerat att konglomerat 

från nyindustrialiserade länder i Asien investerar i länder vars marknader är mer 

utvecklade än deras egna. Att förvärva avancerade utländska företag på utvecklade 

marknader är ett enkelt sätt för konglomerat i nyindustrialiserade länder att bli ett 

globalt etablerat företag (Duysters et al., 2009). Att förvärva företag betyder dock 

andra utmaningar, som att exempelvis lyckas med en god integrering av det nya 

företaget i den stora gruppens befintliga struktur samt hantera hur man ska sköta 

konglomeratets alla verksamheter som är lokaliserade på olika geografiska områden 

(Duysters et al., 2009).  
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Empiri 
Följande avsnitt inleds med en bakgrund till förekomsten av konglomerat i Sydkorea 

och Indien för att ge läsaren en djupare förståelse för den kontext våra fallföretag 

befinner sig i. Vidare behandlas våra insamlade sekundärdata från de fallföretag vi 

valt att studera.  

Förekomsten av konglomerat i Sydkorea och Indien 
Bakgrunden till konglomerat i nyindustrialiserade länder ter sig olik från land till land 

(Khanna & Palepu, 1999). I denna avhandling har vi valt att belysa förekomsten av 

konglomerat i Sydkorea och i Indien och nedan följer en redogörelse för uppkomsten 

av dem i dessa två nyligen industrialiserade länder. 

Sydkorea 
Då Koreakrigets vapenstillestånd infann sig 1953 stod Sydkorea på ruinens brant, 

såväl kapitalmässigt som infrastrukturellt på grund av att krigsmaskinen hade slukat 

allt kapital. Den sydkoreanska regeringen löste detta genom ett grepp som Krugman 

(1998) benämner som ”crony capitalism” och som är vanligt förekommande i 

nyindustrialiserade länder. Detta innebär statlig utlåning till ett litet antal företag för 

mer eller mindre dubiösa investeringar i diverse branscher och sektorer (Krugman, 

1998). Kreditvärdighet och dylikt valde regeringen att se mellan fingrarna med då det 

viktigaste var vilken relation företagen hade till regeringen och att företaget kunde 

bidra till att accelerera den ekonomiska tillväxten (Kim & Lee, 2007). Då landet 

började komma på fötter var exporten stor men importrestriktionerna var stora och 

staten beblandade sig mycket i marknadsmekanismerna (Dornbusch, Park, Collins & 

Corbo, 1987). Då den andra oljekrisen kom i början av 1980-talet drev den koreanska 

regeringen en mycket strikt politik för att landet skulle resa sig på fötter igen. I tillägg 

till denna politik genomförde regeringen även räddningspaket för privata konglomerat 

som till exempel Hyundai och Daewoo (Kim et al., 2004). Relationen mellan företag 

och regering – högst aktuell än idag – består till stor del av ren nepotism men även 

relationer från studietiden och från tjänstemännens hemtrakter är av stor betydelse 

(Chan, 1988). Chan (1988) menar att de företag som fick statlig utlåning var redan 

etablerade storföretag men kunde nu växa sig allt större och slå sig in i nya branscher 

och bilda konglomerat. Som tidigare beskrivits kallas familjeägda företag i Korea för 

chaebol – affärsfamilj. De, i västvärlden, mest kända chaebols är Samsung, Hyundai, 
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LG och Daewoo. Dessa företag stod år 1997 för nästan 50 % av industriintäkterna i 

Sydkorea (Khanna & Palepu, 1997) och de har ett stort inflytande på den koreanska 

ekonomin (Khanna & Palepu, 1997 och 1999; Chan, 1988).  

Indien 
Det är inte enbart i Sydkorea som familjeägda företag har vuxit sig allt större, samma 

tendenser finns i Japan, Indien, Malaysia, Indonesien och Folkrepubliken Kina 

(Bhattacharyya & Rahman, 2003). Då Indien blev en självständig stat år 1947 fanns 

flera välfungerande industrier i den före detta brittiska kronkolonin, vissa var 

multinationella företag, andra var familjeägda företag (Manikutty, 2000). Då Indien 

blev självständigt infördes en rad socialistiska åtgärder och statligt ägda företag sågs 

som ett instrument för att uppnå ett gott socialistiskt samhälle (Bhattacharyya & 

Rahman, 2003). Genom att myndigheterna införde importrestriktioner, 

licensieringsstrukturer samt restriktioner på utländska investeringar hämmades den 

privata sektorn (Manikutty, 2000). Som ett led i detta tog de familjeägda företagen 

helt sonika alla chanser de kunde och tillförskansade sig licenser inom de branscher 

där det fanns licenser att tillgå. Detta resulterade i att företagen blev väldigt 

diversifierade och deras lönsamhet steg i rask takt, tack vare importrestriktionerna och 

licensieringsstrukturerna (Khanna & Palepu, 1997; Manikutty, 2000; Athreye & 

Kapur, 2009). Indiska företag mötte en väldigt begränsad konkurrens på grund av 

Indiens sätt att skydda den inhemska marknaden, vilket ledde till att det inte var några 

påtryckningar för företag att uppgradera teknologin man använde eller förbättra 

kvaliteten (Duysters et al., 2009). Genom att man inte uppmuntrades till att förbättra 

teknologin och kvaliteten var man, då liberaliseringen kom, tvungen att ingå 

partnerskap med utländska företag för att kunna utvecklas (Duysters et al., 2009). 

Allteftersom den globala konkurrensen ökade höjdes röster för att liberalisera den 

indiska marknaden. År 1991 kom de första avregleringarna och Indien tog ett första 

steg mot en mer liberal marknad (Bhattacharyya & Rahman, 2003). Detta gjordes 

genom öppnandet av finansmarknaden för utländska direktinvesteringar, upphävning 

av importrestriktioner och tillväxtbarriärer samt sänkta tullar. Detta ledde till att 

Indien i stort blev en mer marknadsbaserad ekonomi (Bhattacharyya & Rahman, 

2003). Regeringen fick minskad kontroll och endast ett fåtal sektorer kvarstod vilka 

regeringen krävde att företagen skulle ha licenser för att vara verksamma inom 
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(Khanna et al., 1998). År 2010 är Indien fortfarande klassat som ett nyindustrialiserat 

land och konglomeraten på den indiska marknaden fortsätter än idag att vara starka 

aktörer (Morgan Stanley Capital International, 2010-12-02) och många företag har 

idag antagit en aggressiv strategi för att internationalisera sin verksamhet (Duysters et 

al., 2009). Vad gäller Indien står de fyra största konglomeratens omsättning för cirka 

26 % procent av Indiens BNP år 2009 (Reserve Bank of India, 2010-12-06). 

Samsung Group 
Samsung Group (hädanefter Samsung) är ett konglomerat och ett av världens största 

företag med en omsättning på ungefär 760 miljarder kronor (Fortune Magazine, 2010-

12-10). Samsung är tillika Sydkoreas största företag och år 2009 arbetade hela 260 

000 människor inom koncernen (Samsung Group, 2010-12-10). År 2008 var Samsung 

också världens största tekniksäljande företag mätt i intäkter (Financial Times, 2010-

12-11). Förutom att tillverka teknologiska produkter såsom DVD-spelare, 

mobiltelefoner och TV-apparater producerar Samsung alltifrån grävskopor till 

kemiska medel samtidigt som man bedriver hotellverksamhet, ett försäkringsbolag 

och ett basebollag (Samsung Group, 2010-12-04). Det är främst i Asien som Samsung 

har sina produktionsanläggningar för såväl elektronik som för tyngre maskinerier och 

Samsungs tjänsteverksamhet är som mest framstående på den sydkoreanska 

marknaden (Kim, 1998). 

Inom konglomeratet finns företag som Samsung Electronics, Samsung Life Insurance 

och byggföretaget Samsung C&T och totalt sett finns cirka 64 olika företag inom 

koncernen (Jang & Kim, 2002). Samsungs totala export uppgår till 20 % av hela den 

sydkoreanska exporten och koncernens omsättning överstiger flera mindre länders 

totala BNP. Intressant att nämna är att om Samsung skulle varit ett land skulle 

koncernen vara världens 32:a största ekonomi år 2006, rankad högre än bland annat 

Argentina (Samsung Group, 2010-12-04).  Likt andra koreanska konglomerat har 

Samsung varit mycket viktigt för den snabba ekonomiska utvecklingen i Sydkorea 

(Financial Times, 2010-12-11). Jang & Kim (2002) kallar Samsung för de koreanska 

konglomeratens flaggskepp och menar att Samsung agerar som en förebild för alla 

andra koreanska konglomerat som vill lyckas, både inhemskt och utomlands. 
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Historia 
Samsung grundades i Sydkorea 1938 av Lee Byung-chul, numera legendarisk 

företagsledare, som ett litet företag inom livsmedelsbranschen (Kim, 1998). När 

Koreakriget bröt ut 1950 startade Lee upp en textilindustri som skulle bli den 

egentliga grunden till konglomeratet Samsung (Kim et al., 2004). Samsung 

diversifierade sig relativt snabbt tack vare statligt stöd vilket uppmuntrade lönsamma 

företag i Koreakrigets kölvatten att växa in i nya branscher och sektorer. Detta för att 

hjälpa till med rekonstruktionen av den koreanska ekonomin (Kim et al., 2004; Yoo & 

Lee, 1987). Samsungs relationer med regeringen har på senare tid främst bestått i att 

den senare har sett mellan fingrarna vad gäller korruptions- och redovisningsskandaler 

(Financial Times, 2011-01-05). 

 

I slutet av 1960-talet började Samsung att tillverka elektroniska produkter och 1969 

grundades Samsung Electronics som utgör det största företaget inom konglomeratet 

(Kim, 1998; Lee & Slater, 2007). Samsung Electronics tillverkar blad annat 

mobiltelefoner, telefonväxlar för hela den globala marknaden.  

Finansiering 
Samsung är aktivt inom flera olika sektorer vilket gör att alla affärsområden inte alltid 

befinner sig i samma ekonomiska cykel. Samsung var tidigt medvetet om detta och 

anammade riskreduktionsstrategier gällande finansieringen av sina olika 

affärsområden (Lee & Slater, 1997). Genom att transferera kapital från de 

verksamheter som för tillfället blomstrar kan Samsung finansiera utvecklingsprojekt 

och/eller andra affärsenheter som inte presterar lika väl (Lee & Slater, 1997; Kim et 

al., 2004). Denna strategi hjälpte Samsung att hålla sig flytande under den finansiella 

krisen i Asien i slutet av 1990-talet och gjorde att företaget fick en fördel gentemot de 

konkurrenter på världsmarknaden som inte kunde dra nytta av liknande 

egenfinansiering (Lee & Slater, 2007).  

Samsung börsnoterades på Seoulbörsen redan år 1975 och har en stor procentuell 

andel utländska aktieägare (Jang & Kim, 2002). De utländska investerarna kom 

främst under 1980-talet då Samsung satsade på joint ventures eller andra partnerskap 

med utländska bolag, främst japanska och amerikanska. Detta för att kunna 
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tillförskansa sig teknologisk kompetens som inte fanns på den koreanska marknaden 

(Kim, 1998). 

Investmentbanken Samsung Asset Management grundades 1997 tillsammans med JP 

Morgan och fungerar även som ett kreditinstitut i vilket utomstående företag kan låna 

pengar i bland annat obligationer och aktier (Samsung Asset Management, 2010-12-

13). Investeringarnas genererade avkastning kan sedan återinvesteras i Samsung 

Group vilket ytterligare gör att man betryggar konglomeratets fortsatta existens 

(Samsung Asset Management, 2010-12-13). 

Humankapitalet 
Samsung lägger vikt vid att ständigt utmana och utveckla sina medarbetare för att 

kultivera deras egna förmågor och kapaciteter. (Samsung Group, 2010-12-04). 

Samsungs träningscenter lägger emfas vid att ackvirerad kunskap inom ett företag ska 

falla som en kaskad över de andra affärsenheterna för att alla företag ska kunna dra 

nytta av utbildningen (Khanna & Palepu, 1999). 

Vidare ämnar Samsung skapa en privat trygghet för sina anställda genom olika 

välfärdsprogram i vilka pensionssystem, sjukvårdsförsäkringar, barnpassning och 

dylikt ingår, detta eftersom sociala skyddsnät är undermåliga i Sydkorea (Chan, 1988; 

Kim, 2002; Samsung Group, 2010-12-09). 

Samsung utsåg, efter finanskrisen på 1990-talets slut, utländska chefer till ledningen i 

de olika affärsenheterna. På så sätt ville man skapa mer diversifiering och 

självständighet i sina affärsenheter (Kim, 2002).  

Styrning och regleringar 

I koreanska chaebols i allmänhet och i Samsung i synnerhet, karakteriseras 

kontrollstrukturen av en stark familj som är i rakt nedstigande led från grundaren av 

konglomeratet (Jang & Kim, 2002). Ägandet är ofta intrikat, kringgående och 

komplicerat och i Samsungs fall innebär det att den ägande familjen begränsar sitt 

ägandeskap till en fraktion av varje bolags totala aktiekapital. Denna fraktion är dock 

tillräckligt stor för att det sammanlagda ägandet i hela konglomeratet bildar majoritet, 

denna typ av ägande kallas korsägande (Kim, 2002). Efter finanskrisen i Asien i slutet 

av 1990-talet krävde de koreanska myndigheterna och den koreanska staten att 

bolagsstyrningen skulle omarbetas och det skulle bli skärpta krav på styrelsens och 
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ledningens roll i bolagets finanser och styrning. Tidigare hade Samsung haft stora 

problem med en ointresserad ledning som sällan närvarade på styrelsemöten och en 

styrelse som sammankom med väldigt oregelbundna mellanrum (Kim, 2002). Som ett 

svar på myndigheternas krav inrättade man år 1998 en revisionskommitté och 

rekryterade styrelseledamöter från företag utanför Samsung-konglomeratet (Kim, 

2002). 

Vad gäller de olika ledningarna i affärsområdena och dess självständighet är det sagt 

att de ska vara relativt självständiga vad gäller styrningen. I Samsung Electronics var 

det dock, i början av 2000-talet, flera chefer som uttryckte oro över att ledningen för 

hela Samsung Group ofta tillförskansade sig rättigheter i affärsenheterna och styrde 

och ställde på ett sätt som stred mot stadgar (Kim, 2002). Vidare menar Kim (2002) 

att de kontrollerande aktieägarna allt som oftast inte har några intentioner att 

maximera aktieägarnas avkastning i de enskilda företagen utan vill hellre satsa på att 

bygga upp ett imperium. Gällande aktieägandet och minoritetsägarna anser Kim 

(2002) att de ofta marginaliseras och körs över av den ägande familjen. 

Graden av nepotism inom Samsung är hög och i fler än enstaka fall sitter 

familjemedlemmar till högt uppsatta chefer på maktpositioner i de olika företagen 

(Yoo & Lee, 1987; Lee & Slater, 2007). Exempelvis blev Lee Jae-young, sonen till 

den före detta styrelseordföranden i Samsung Electronics Co, utsedd till verkställande 

direktör för nämnda bolag i december 2010, den mest prestigefulla posten i hela 

Samsung Group (Bloomberg, 2010-12-13). 

Varumärket 
Samsung har nästintill monopol på vissa marknader i Sydkorea och kundernas 

kännedom om varumärket på hemmamarknaden är således väldigt god (Kim 2002). 

Samsung kämpade länge med stämpeln som ett massproducerande elektronikföretag 

som tillverkade produkter av medioker kvalitet till ett billigt pris (Kim, 1998). Efter 

att ha lierat sig med japanska och västerländska företag och på så sätt vunnit 

teknologisk kompetens har Samsung lyckats 

vända varumärkesassociationerna till att, i 

vissa segment, associera varumärket med 

högkvalitativa premiumprodukter. Detta Figur	  6	  Samsungs	  logotyp.	  
Källa:	  Samsung	  Group	  
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lyckades Samsung göra bland annat genom ledningens beslutsamhet, en massiv 

marknadsföringskampanj och en omvälvande upprustning av företaget (Kim, 2002).  

Varumärkeskonsultbyrån Interbrand Group klassade år 2002 Samsung som världens 

mest stigande varumärke vad gäller brand equity, och varumärket Samsung 

värderades till 15 miljarder amerikanska dollar år 2005 av samma konsultbyrå (Lee & 

Slater, 2007). Samsungs varumärke har stigit med 188 % i värde mellan år 2000 och 

2005 och år 2005 gick Samsung om Sony vad gäller värdet på varumärket. (Lee & 

Slater, 2007). År 2010 är Samsung världens nittonde starkaste varumärke vad gäller 

finansiella nyckeltal, varumärkets värde och dess inverkan på köpbeslut (Interbrand 

Group, 2011-01-06). Samsung använder sitt varumärke och namn på majoriteten av 

sina produkter och affärsenheter, såväl på hemmamarknaden som utomlands, för att 

dra nytta av det starkt inarbetade varumärket (Khanna & Palepu, 1999). 

Internationalisering 
På 1980-talet tog Samsung Group sina första steg utomlands med konstruktionen av 

stora produktionsanläggningar i bland annat USA och Portugal (Kim, 1998). Med 

detta steg ackvirerade Samsung också mycket teknologisk kompetens från utlandet, 

något som stärkte företaget i den inhemska konkurrensen. Tillslut upprättade man 

också forskning- och utvecklingsenheter utomlands för att dra nytta av den utländska 

kompetensen inom teknologiområdet (Kim, 1998). Som ett led i att lägga om 

produktionen från lågprissegmentet till ett mer premiumsegment kombinerar Samsung 

utländska investeringar med licensiering av internationell teknologi för att bygga sin 

teknologiska förmåga (Athreye & Kapur, 2009; Lee & Slater, 2007). Under 1980-talet 

ville Samsung gå in på marknaden för en speciell typ av teknologi för minneskort. 

Samsung hade svårt att få licenser för att tillverka komponenterna men lyckades till 

slut genom att köpa chipdesignen och teknologin från Micron, som då var ett företag 

med finansiella svårigheter. Samsung fortsatte att skapa joint ventures med 

krisdrabbade företag och var till slut delägare i alla företag som producerade de 

komponenter som behövdes för att producera minneskorten (Duysters et al., 2009). I 

tillägg till att ingå joint ventures med krisdrabbade företag har Samsung även ingått 

partnerskap och joint ventures med storföretag som exempelvis Bosch, Sony Ericsson 

och Toshiba (Samsung Group, 2011-01-05). Samsung har därigenom ackvirerat 

teknologisk kompetens som gett konglomeratet möjlighet att utveckla sina egna 
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produkter och sin managementkompetens. Detta grepp gjorde att Samsung under 

2000-talet kunde bli först med att lansera nymodigheter som till exempel världens 

första mobiltelefon med röstigenkänning (2005) och att bli först med att lansera 

BluRay-spelare (2006) (Samsung Group, 2010-12-09).  

Under 1990-talet startade Samsung anläggningar i Östeuropa och Mexiko för att dra 

nytta av de ekonomiska fördelarna med att producera i dessa länder med ännu lägre 

löner än i hemlandet. Detta grepp handlade främst om att konkurrensen från dessa 

länder gjorde att man hade svårt att hävda sig i lågprissegmentet och därför förflyttade 

man viss produktion utomlands för att stävja konkurrensen (Kim et al., 2004).  

Tata Group 
Tata Group (hädanefter Tata) är Indiens största konglomerat mätt i försäljning och 

tillgångar (Khanna & Palepu, 1997; Bhattacharyya & Rahman, 2003; Duysters et al., 

2009; Goldstein, 2008). Konglomeratet dominerar sin inhemska marknad och spelar 

en stor roll i Indiens ekonomi och är för tillfället ett av de indiska företag som ligger i 

täten av att internationalisera sin verksamhet (Goldstein, 2008; Duysters et al., 2009). 

Under år 2006-2007 motsvarade Tatas totala intäkter 2,6 % av Indiens BNP där cirka 

40 % av intäkterna kom från export och utländsk produktion (Goldstein, 2008). 

Konglomeratet har över 350 000 anställda och är verksamma i över 80 länder med 

sina cirka 100 företag samt exporterar produkter och tjänster till 85 länder. 

Tatagruppens intäkter räkenskapsåret 2009 uppgick till ca 500 miljarder svenska 

kronor (Tata Group, 2010-12-01). Idag har Tata den största marknadsandelen i många 

sektorer i Indiens ekonomi, och Tata i sig drar fördel av Indiens ekonomi. Tata menar 

att om inte de börjar med ett affärsområde, kommer ingen annan göra det heller och 

då skulle samhället gynnas mindre (Khanna & Palepu, 1997). 

Organisationen är verksam inom en rad affärsområden, på såväl tjänstemarknaden 

som på varumarknaden (Athreye & Kapur, 2009). Tata består idag av diversifierade 

affärsområden i sju sektorer: informationsteknologi, verkstadsindustri, material, 

tjänster, energi, konsumentprodukter, samt kemikalier (Tata Group, 2010-12-01). De 

tre största affärsområdena är inom verkstadsindustri, material samt tjänster vilka är 

den största källan till konglomeratets totala intäkter. Åren 2009 stod dessa tre för cirka 

75 % av de totala intäkterna (Tata Group 2010-12-01). De procentuella intäkter som 

varje affärsområde genererar av Tatas totala intäkter visas i figur 7 nedan. För att även 
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nämna några specifika företag inom Tata är de fem största Tata Consultancy Service, 

Tata Motors, Tata Steel, Tata Communication och Tata Power.  

 

 

 

 

 

Historia 
Tata grundades år 1874 som en textilfabrik (Khanna & Palepu, 1997). Jamsetji 

Nusserwanji Tata grundade företaget och det har alltid varit kontrollerat av Tata- 

familjen (Goldstein, 2008). Grundarens mål var alltid att uppmuntra Indiens 

industriella och intellektuella utveckling (Khanna, Palepu & Wu, 1998). På grund av 

hur den indiska marknaden såg ut innan Indiens självständighet år 1947, drevs Tata 

till att diversifiera sin verksamhet i orelaterade affärsområden som inte var logiskt 

sammankopplade (Khanna & Palepu, 1997; Athreye & Kapur, 2009).  

Trots stora förändringar efter att Indien liberaliserade sin ekonomi, valde Tata att 

behålla de flesta av sina existerande affärsområden trots att konsultföretaget 

McKinsey Co. år 1998 rådde Tata att koncentrera sig på färre starka ekonomiska 

sektorer. Tata minskade sina affärsområden från 25 till 12 stycken och förenade 

företag från 80 till 30 stycken (Goldstein, 2008; Duysters et al., 2009). Tata har dock 

under åren rört sig från dess traditionella fokusområden och har exempelvis stängt ned 

textilindustrin, för att istället diversifiera sig med mer moderna affärsområden som 

telekom (Goldstein, 2008; Duysters et al., 2009). Att Tata fortsatte vara så pass 

diversifierade berodde även på vissa kvarstående restriktioner i lagstiftningar samt 

synen på Tata som en välvillig arbetsgivare. Tata trodde även på att företagen som 

fanns i verksamheten kunde använda en hävstångseffekt av sin storlek och breda 

spännvidd till att hjälpa sina integrerade företag på många sätt (Khanna & Palepu, 

Figur	  7	  Affärsområdens	  genererade	  intäkter.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Källa:	  Tata	  Group	  
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1997). Khanna och Palepu (1997) menar att tack vare att konglomeratet har bevarat 

sin storlek och spännvidd, ger detta fördelar för Tatas specifika kontext, Indien.  

Finansiering 
Tata har genom sin diversifiering och satsning på nya utländska marknader undvikit 

en stagnerande och cyklisk inhemsk marknad (Duysters et al., 2009). De har haft 

långsiktiga vinningar från sina olika sektorer och har därmed lyckats finansiera sin 

verksamhet (Duysters et al., 2009). Tata Sons och Tata Industries finns på toppen av 

organisationspyramiden och tillhandahåller en bred spännvidd av service till de olika 

affärsenheterna. Att sammankoppla investeringarna är ett sätt för Tata att hålla 

samman konglomeratet (Khanna & Palepu, 1997). 

Tata Sons har blivit konglomeratets holdingbolag som gör de initiala investeringarna i 

många av Tatas företag. Som holdingbolag administrerar Tata Sons rådande 

företagsaktiviteter samt finansierar nya projekt (Khanna et al., 1998).  

Holdingbolaget Tata Industries Limited (TIL) skapades 1982 som en 

riskkapitalsfunktion som grundades på en investeringssumma som drogs från 

medlemmarna i konglomeratet (Khanna et al., 1998). Denna kapitalreserv hjälpte till 

att finansiera nya företag vilket lett till vidare orelaterad diversifiering såsom 

informationsteknologi och oljefältservice (Khanna & Palepu, 1997). År 1981 valdes 

Ratan Tata till styrelseordförande för TIL och han skulle göra TIL mer strategiskt 

tänkande. Detta skulle ske genom att TIL skulle bli Tatas motor för tillväxt i 

högteknologiska affärsområden samtidigt som mer traditionella affärsområden 

etappvis skulle avvecklas. Att företagen stannar under Tata-gruppen är till stor del 

beroende av den finansiella institutionen (Khanna et al., 1998). 

Humankapitalet 
Sedan 1956 har Tata haft ett utbildningsprogram för chefer som fått ett framstående 

nationellt rykte. För att få gå programmet måste man redan vara utexaminerad av ett 

indiskt managementinstitut. Kandidaterna får utbildning i form av kurser samt 

kunskap om Tatas olika affärsområden för att erhålla generell managementkompetens 

(Khanna & Palepu, 1997). Hälften av praktikanterna stannar inom koncernen på lång 

sikt vilket Tata anser vara fördelaktigt. Detta då praktikanterna kan dra nytta av sitt 

nätverk när de senare hamnar på olika ställen inom Tata. På så sätt skapas ett gott 
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informationsflöde genom nätverken. Tatas personalansvariga uppmuntrar även företag 

inom Tata att ”offra” skickliga chefer till andra företag inom konglomeratet om det 

ligger i chefernas intresse för karriär- och företagsutveckling. Resultatet har varit så 

bra att Tata har tagit nya initiativ till att underlätta personalmigrationen, för att på så 

vis undvika missnöje och att de skulle lämna företaget. Vidare har även lag av 

”stjärnchefer” bildats för att kunna hjälpa till att lösa individuella företags olika 

problem (Khanna & Palepu, 1997). 

Utöver utbildning och personalmigration ämnar konglomeratet att skapa en privat 

trygghet för sina anställda. Tata Steels tillhandahåller exempelvis ett sjukhus och Tata 

har en organisation övervakar att verksamheten följer nationella arbetslagstiftningar, 

som exempelvis minimilön. Konglomeratet erbjuder även personförsäkringar för sina 

anställda (Goldstein, 2008). 

Styrning och regleringar 
Tata-familjen har grundat och äger Tata och familjen har alltid kontrollerat 

konglomeratet och har även valt in styrelseordföranden till de olika företagen 

(Goldstein, 2008). Tatas drivande kraft i verksamhetens utveckling har överlag varit 

dess ledarskap. Tatas ledarskap har gjort att företagen inom gruppen har kunnat sticka 

ut på såväl den inhemska marknaden som på den globala med hjälp av visioner och 

entreprenörsanda (Goldstein, 2008).  

Företagen i konglomeratet blev under 1970-talet lagligt oberoende av Tata och de var 

verksamma under frihet och jobbade autonomt (Duysters et al., 2009). Tata lyckades 

ändå hållas ihop genom styrelsen samt att det sammanlagda ägandet i hela 

konglomeratet bildade korsägande, samt genom familjemedlemmars personlighet och 

möten på veckobasis mellan företagens direktörer. Tata ställde policykrav men 

blandade sig inte i den dagliga verksamheten (Khanna et al., 1998).  

År 1991 blev Ratan Tata styrelseordförande för Tata Sons och började ta steg mot att 

öka graden av ägarskap i gruppens individuella företag samt etablera sig på nya 

industrier som ännu inte var kartlagda (Khanna et al., 1998). Då gruppens företag 

tidigare haft mer eller mindre självständig vision gällande sin företagsstrategi har 

dock globaliseringens framfart lett till att Tata gått igenom en snabb transformation. 
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Denna omvandling har lett till att de individuella företagens företagsstrategier nu är 

under mer direkt kontroll av konglomeratet (Duysters et al., 2009). 

Tata har även utforskat joint ventures med regeringen som Tata har haft en nära 

relation till. Ratan Tata hade en god vänskap med Indiens förre premiärministern 

Rajiv Gandhi, vilket ledde till att Tata fick bifall för nya projekt och blev beviljat 

nödvändiga licenser som Tata hade väntat i årtal på att få (Khanna et al., 1998). 

Kontakter med regeringen var alltså avgörande för att kunna säkerställa 

produktionslicenser och regeringskontrakt. Utöver det har Tata fått politiskt stöd från 

den indiska regeringen, speciellt för att kunna genomföra företagsförvärv (Duysters et 

al., 2009). 

Varumärket 
Tata är ett av de mest respekterade varumärkena i 

Indien och är ett exempel på hur en företagsgrupp 

använder sitt huvudkontor för att marknadsföra 

kvalitet och värdegrund (Khanna & Palepu, 1999; 

Khanna et al., 1998). Detta går till genom att 

huvudkontoret definierar en uppsättning av 

kvalitetsstandards och företagsvärderingar som måste 

uppnås för ett företag i gruppen ska få använda sig av 

Tata-varumärket. Huvudkontoret granskar periodvis att företagen lever upp till den 

satta standard som finns (Khanna & Palepu, 1999). År 1995 infördes ett avtal vilket 

innebar att företag inom konglomeratet skulle betala en avgift för att få använda 

varumärket Tata (Khanna et al., 1998). Avgiften används enkom till att förbättra 

varumärkesnamnet (Khanna & Palepu, 1999). Avtalet innebar även att man skulle 

följa både Tatas uppförandekod och affärsmodell (Duysters et al., 2009). Denna avgift 

kan därmed förhindra misslyckanden med att möta köparnas förväntningar på Tatas 

produkter. (Bhattacharyya & Rahman, 2003). 

Vidare menar företagsledare inom Tata att det är Tatas rykte om ärlighet och integritet 

som lett till joint ventures (Khanna & Palepu, 1997). Tata har haft turen att ha kunnat 

förvärva ett antal ledande västerländska företag som varit till salu på den utländska 

marknaden, som exempelvis Tetley Tea, Corus stål samt mer nyligen Jaguar och Land 

Rover (Goldstein, 2008).  

Figur	  8	  Tatas	  logotyp	  
Källa:	  Tata	  Group 
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Man använder sig även av sitt starka varumärke för att idka välgörenhet och 

samhällsansvar (Goldstein, 2008). Räkenskapsåret 2007, bidrog Tata med 61 miljoner 

amerikanska dollar till socialvård (Goldstein, 2008). Ratan Tata uttrycker tydligt i The 

McKinsey Quarterly (2005), företagets filosofi inom området:  

”I think it is wrong for a company in India to operate […] without any additional 

responsabilites […] I think if you had an enlightened corporation […] you would see 

more of a sense of social responsability, of doing more for the community.” 

             Ratan Tata, 2005 

Internationalisering 
Tata har årtionden av operationell erfarenhet på den inhemska marknaden, men har 

även erhållit tidig erfarenhet av utrikesverksamheter och internationalisering 

(Goldstein, 2008). Redan år 1907 startade man upp sitt första representationskontor 

(Tata Ltd) i London. Under 1970- och 1980-talet började internationaliseringen av 

Tatas produktion. Denna satsning skedde dock i mindre utvecklade länder än Indien 

och motivet var främst att diversifiera sig undan en stagnerande och cyklisk inhemsk 

marknad (Duysters et al., 2009).  

På grund av den ökade konkurrensen som blivit följden av globaliseringen har Tata 

tagit aktiva beslut och steg mot att etablera sig som ett globalt konglomerat, där 

internationalisering som del av företagets strategi har varit central. Ledningen har 

kunnat klargöra dynamiska förmågor och lyckats följa med i affärsmässiga 

miljöförändringar, som lett till att de kunnat fortsätta vara framgångsrika (Duysters et 

al., 2009). En person som varit ansvarig för att föra konglomeratet i nya riktningar 

sedan tidigt 1990-tal har varit Ratan Tata, Tatas styrelseordförande. Under hans 

ledarskap har Tata trätt in i flera nya, växande sektorer som exempelvis bilindustrin, 

som Tata inte hade någon tidigare erfarenhet av. Som tidigare nämnts, är dock Tata 

Motors idag ett av de mest lönsamma och mest växande företagen i gruppen. Det var 

även Ratan Tatan som använde internationalisering som en grund för Tatas 

tillväxtstrategi, även om Tatas utländska företagsförvärv då inte verkade ha någon 

affärslogik (Duysters et al., 2009). 

Till skillnad från tidigare årtionden är nu Tatas utländska investeringar istället riktade 

till industrialiserade länder (Goldstein, 2008). Under 2000-talet har sex investeringar 
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gått till utvecklingsekonomier medan sexton har gått till mål i Storbritannien och 

USA. Dessa investeringar har spridit sig över många industrier från hotell, te, 

kemikalier och metaller till konsultrådgivning, bilreservdelar och bilproduktion, se 

bilaga 1 (Duysters et al., 2009). Satsningen på internationalisering har varit stor och 

Tata öronmärkte exempelvis 1,5 miljarder amerikanska dollar för att investera i den 

internationella expansionen av Indian Hotels (Goldstein, 2008). 

Enligt Goldstein (2008) har målet med dessa investeringar varit att komma in på nya 

marknader, integrera värdekedjor, stabilisera varumärkets goda rykte samt att 

ackvirera teknologitillskott. Då man under 1970- och 1980-talet ofta investerade 

genom joint ventures med motparten har 2000-talets investeringar främst skett genom 

att förvärva motparten. Detta innebär att Tata direkt ärver det förvärvade företagets 

strategiska tillgångar som management, teknologi och marknadsföringsresurser och 

slipper därmed bygga upp företaget från grunden som man annars kan behöva komma 

att göra om man startar en verksamhet utomlands (Duysters et al., 2009). Indien 

kvarstår dock som Tatas huvudmarknad för konglomeratet, men tillgångarna har en 

ökad global spridning (Duysters et al., 2009). 
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Analys 
Följande avsnitt för en diskussion och analys kring den tidigare framställda teorin om 

förekomsten av två konglomerat på den asiatiska marknaden med hjälp av den empiri 

som presenterats med författarnas egna tolkningar. 

Förekomsten av konglomerat i nyindustrialiserade 
länder 
Konglomeraten i Sydkorea växte fram efter andra världskriget och i Indien uppkom 

de efter att landet blivit självständigt år 1947 (Krugman, 1998; Kim & Lee, 2007; 

Manikutty, 2000). Den koreanska staten använde sig av konglomeraten som 

tillväxtmotorer för att utveckla landets ekonomi, detta genom att subventionera dem 

genom billiga lån (Krugman, 1998; Kim & Lee, 2007). I Indien växte en 

licensieringsstruktur fram i socialismens kölvatten och konglomeraten växte fram till 

följd av att utbudet av licenser var litet och därigenom fick företagen ta licenser inom 

de sektorer där det fanns lediga Vissa av dessa sektorer kunde vara viktiga 

samhälleliga funktioner. Detta ledde till att indiska konglomerat tillslut fungerade som 

ställföreträdande samhällsfunktioner. 

Uppkomsten av konglomerat i de nyindustrialiserade länderna Indien och Sydkorea 

var alltså lierat med staten och dess interventioner på marknaden och var ett led i 

(åter-)uppbyggnaden av ekonomin. I västvärlden, däremot, växte konglomeraten fram 

genom att man önskade dra nytta av synergier inom bland annat management och 

finansiering (Johnson et al., 2008; Henderson, 1979; Kim et al., 2004; Grant, 2010; 

Amihud & Lev, 1981; Mueller, 1969). Dessa konglomerat visade sig dock vara 

olönsamma och företagsformen minskade alltmer i skala under 1980-talet (Goold & 

Luchs, 1993). De mer mogna ekonomierna i väst har i stor utsträckning övergett 

konglomeratet som företagsform då västerländska konglomerat inte uppbringat några 

fördelar utöver finansiella synergier. Marknadsmekanismerna och institutionerna 

fungerar väl (Khanna & Palepu, 1999) och riskreduktion sköter aktieägarna själva 

genom diversifiering av sina portföljer (Amihud & Lev, 1981). 

Khanna och Palepu (1999) menar att konglomerat i nyindustrialiserade länder agerar 

som substitut för institutioner som verkar som stöd för att få tillstånd en effektiv 

kapitalmarknad, arbetsmarknad samt varu- och tjänstemarknad. Grant (2010) menar 
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vidare att konglomeratet måste vara mer effektivt som organisation än vad andra 

alternativa institutionella arrangemang är. Konglomeraten med sin utbredda 

diversifiering har således hjälpt nyindustrialiserade länder att kompensera för 

avsaknaden av institutioner i hemlandet. Genom sin styrka i storlek och finansiellt 

värde kan konglomeraten fylla vissa institutionella tomrum (Khanna & Palepu, 1997). 

Detta genom att konglomeraten blir en intern källa till finansiellt kapital, arbetskraft, 

teknologi samt ledningstillgångar (Duysters et al., 2009).  

Framgång i en globaliserad värld handlar om att anamma globaliseringen, diversifiera 

in i nya, växande sektorer samt förvärva och skapa partnerskap med globala företag. 

(Duysters et al., 2009). Detta är något konglomerat från nyindustrialiserade länder i 

Asien verkar till synes duktiga på att göra. Tata och Samsung har illustrerat att deras 

dynamiska förmågor har varit viktiga när de trätt in i nya affärsområden och på nya 

marknader. De har framgångsrikt lyckats anpassa sin verksamhet till nya och 

utvecklande utmaningar (Duysters et al., 2009). 

Då tidigare presenterad teori och empiri pekar på att konglomeratens förekomst på 

den asiatiska marknaden verkar vara kopplad till det institutionella tomrum som finns 

i dessa länder, utgår vår analys från en djupare diskussion kring finansiering, 

humankapital samt regleringar. Då även styrning, varumärkets betydelse samt 

internationalisering verkar generera möjliga förklaringar till varför de asiatiska 

konglomeraten är så framgångsrika, kommer även dessa två variabler att belysas.  

Institutionella tomrum 
Finansiering 
Duysters et al. (2009) beskriver hur ett konglomerats struktur erbjuder en intern källa 

till materiella och immateriella tillgångar. Därmed erbjuder konglomeratstrukturen 

varje företag det andrum som behövs för att återanpassa sig och sin verksamhet. Detta 

kan ha lett till att även om vissa företag inom Tata och Samsung inte varit lika 

lönsamma har det kompenserats av andra för tillfället lönsamma företag inom 

gruppen. Att skapa ett internt kapitalflöde, likt det som påvisas av BCG-matrisen, 

menar Johnson et al. (2008) är mer relevant i länder vars kapitalmarknader är 

underutvecklade. Om det inte föreligger transparens och informationssymmetri på 

kapitalmarknaden finns det inga garantier för att investerarna kan uppskatta framtida 

avkastningar, vilket gör att man inte kan lita på den externa kapitalmarknaden 



	   58	  

(Khanna & Palepu, 1997). Dessutom medför det höga transaktionskostnader jämfört 

med mer sofistikerade kapitalmarknader (Grant, 2010; Bhattacharyya & Rahman, 

2003). Detta eftersom sök- och kontrollkostnader är högre på ineffektiva 

kapitalmarknader (Dahlman, 1979). 

En ny tillväxtprodukt kräver en stor initial investering menar Besanko et al. (2007) 

och ett diversifierat företag är bättre rustat för att hantera en konkurrensfylld 

tillväxtekonomi, vilket både Indien och Sydkorea är. Vi anser att Samsung och Tata 

illustrerar denna rustning väl. Samsung anammade tidigt riskreduktionsstrategier 

gällande finansiering av sina olika affärsområden (Lee & Slater, 1997). Samsung 

transfererar kapital från lönsamma verksamheter för att finansiera underpresterande 

affärsområden (Lee & Slater, 1997; Kim et al., 2004) och denna strategi gav Samsung 

en fördel gentemot konkurrenter på världsmarknaden som under Asienkrisen inte 

kunde dra nytta av liknande självfinansiering (Lee & Slater, 1997).  Tata har under 

tidens gång både förvärvat och avyttrat verksamheter, vilket i vissa fall har gjorts i 

samråd med McKinsey Co. (Goldstein, 2008) och har därmed använt sig av numera 

klassiska västerländska modeller för att förbättra kapitalflöden samt underlätta beslut 

om inträden på nya marknader eller produkter. Vi menar att detta visar på att 

konglomerat därmed ser till de finansiella synergier som kan skapas genom internt 

kapitalflöde. 

Samsungs internfinansiering har vidare, med sin investmentbank Samsung Asset 

Management, blivit ett konglomerat som fyller en roll som kreditinstitution även för 

utomstående företag (Samsung Asset Management, 2010-12-13). Att utomstående 

företag vänder sig till konglomerat för att få kapital menar Bhattacharyya och Rahman 

(2003) är en följd av konglomeratets goda förmåga till egenfinansiering. Att 

uppbringa kapital på egen hand på den ineffektiva kapitalmarknaden är ett sätt för 

bolagen inom koncernen att vända sig till moderbolaget som kan återinvestera i dem 

(Bhattacharyya & Rahman, 2003). Gällande Tata har de en egen riskkapitalsfunktion 

(TIL) samt ett holdingbolag (Tata Sons) som gör att konglomeratet innehar en stark 

finansiell institution på egen hand (Khanna & Palepu, 1997). Tata har därmed kunnat 

finansiera sin verksamhet men har också lämnat en del av sina ”gamla industrier”, 

som har lett till att den totala mixen av industrier som Tata är verksamma inom till 

viss del är snävare än förr (Duysters et al., 2009).  Detta menar vi visar på att 
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konglomerat alltså fyller ett institutionellt tomrum, då de lånar ut kapital till 

utomstående företag, på grund av den ineffektiva kapitalmarknaden. 

Om det skulle visat sig att Tata och Samsung inte skulle vara lika kapabla att 

finansiera sig själva skulle konglomeraten ändå ha godare möjligheter till finansiering 

från banker och kreditinstitut menar Khanna och Palepu (1997). Detta eftersom ett 

konglomerats vanligen goda avkastningshistorik samt de inhemska kundernas 

kännedom om varumärket inger förtroende och därmed underlättar kapitalansökan. 

Khanna och Palepu (1997) menar även att utländska investerare hellre vänder sig till 

ett finansiellt stabilt och välkänt konglomerat för att få in sin fot på tillväxtmarknaden, 

vilket vi menar leder till att konglomeraten även på så vis lättare får tillgång till en 

extern finansieringskälla än vad andra verksamheter får. Samsung har exempelvis en 

stor procentuell andel utländska aktieägare (Jang & Kim, 2002) vilket vi menar visar 

på att västerländska företag har förtroende för konglomeratet.  

Om det saknas transparens och kontroll på kapitalmarknaden anser vi inte att den kan 

anses vara effektiv och därigenom försvåras i dagsläget anskaffandet av externt 

kapital för konglomeraten. Exempel från empiriska studier visar att de stora 

internationella revisionsbolagen ofta är ovilliga att skriva under finansiella rapporter i 

Sydkorea då de anser att det inte föreligger tillräcklig kontroll och transparens bakom 

dem (Khanna & Palepu, 1999). Grant (2010) menar vidare att anskaffningen av 

resurser från externa marknader, speciellt kapitalmarknaden, har blivit mycket mer 

effektiv vilket kan leda till att konglomerat har större anledning än förut att även 

vända sig till den externa marknaden för att finansiera sin utveckling. I takt med att 

Indien och Sydkorea går mot att bli alltmer industrialiserade är vi av åsikten att de, i 

sinom tid, kommer att få alltmer välfungerande kapitalmarknader.  

Då länderna blir alltmer industrialiserade anser vi att det kan finnas en anledning för 

exempelvis Tata och Samsung att söka externt kapital snarare än att uppbringa det på 

egen hand. Skälet till att dessa företag vill injicera externt kapital i sina företag, trots 

att internt kapital är en billigare finansieringskälla, anser vi kan vara det faktum att 

konglomeraten i nuläget i princip endast skeppar runt samma kapital till de olika 

affärsenheterna. Eftersom det är svårt att få externt kapital i dagsläget kommer inga 

nya injektioner av fräscht kapital in i konglomeratet. Vi menar att i takt med den 

ökande konkurrensen till följd av att Sydkorea och Indien blir alltmer 
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industrialiserade och globaliserade, kommer konglomeraten att behöva nytt kapital för 

att kunna stävja konkurrensen. Därför kommer behovet av externt kapital, såväl 

inhemskt som utländskt, att öka för att konglomeraten på så sätt ska kunna växa än 

snabbare. Samsung och Tata visar också att denna tendens finns genom att 

exempelvis ingå samarbeten med utländska aktörer och genom att förvärva företag i 

utvecklade länder (Duysters et al., 2009). Detta menar vi illustrerar att dessa två 

konglomerat aktivt söker externt kapital.  

Däremot är vi av åsikten att familjerna som äger och kontrollerar konglomeraten 

samtidigt kan motsätta sig tillskottet av externt kapital då detta innebär att deras egen 

makt späs ut då de lämnar ifrån sig aktiekapital. I Samsungs fall finns redan tendenser 

att minoritetsägare känner sig överkörda av de kontrollerande aktieägarna (Kim, 

2002). I Tatas fall har den ägande familjen mer eller mindre tvingat affärsenheterna 

att skriva under avtal för att familjen ska öka sitt aktieägandeskap och därmed få ökad 

kontroll över konglomeratet (Goldstein, 2008). Vi menar att det finns risk för att 

majoritetsägarna kommer att tendera att hålla sig från externt kapital så långt det är 

möjligt för att vinnlägga sig om att de inte får en utspädd kontroll över konglomeratet. 

Humankapital 
Bristen på högutbildad personal i nyindustrialiserade länder gör att arbetsmarknaden 

riskerar att bli stoisk och knappheten av affärsinstitut av högre rang menar Grant 

(2010) och Khanna och Palepu (1997) skapar ett incitament för konglomerat att skapa 

sina egna interna arbetsmarknader som substitut för den nationella. Vi finner det 

naturligt att konglomeraten försöker fylla detta institutionella tomrum eftersom om 

det råder brist på välutbildad arbetskraft kommer konglomeraten ha svårt att 

vidareutvecklas och på lång sikt därmed även landet i stort. Detta är självfallet en 

nackdel för de nyindustrialiserade ekonomierna och är ett problem vi anser att 

västerländska företag är relativt förskonade från.  

Tata uppmuntrar indirekt indiska studenter att studera i Indien genom att anta 

utexaminerade studenter som gått vid indiska managementinstitut (Khanna & Palepu, 

1997). Vi anser att detta kan bidra till att indiska studenter stannar i Indien och om 

fler konglomerat hade gjort detsamma, hade detta kunnat minska bristen på 

högutbildad personal. Vi menar därmed att Tata illustrerar ett gott exempel på hur ett 

konglomerat kan agera som ett substitut till de institutioner som saknas. 



	   61	  

Samsung erbjuder sina anställda sociala trygghetstjänster som exempelvis hälsovård 

och försäkringar (Samsung Group 2010-12-09) eftersom de anser att de statliga 

institutionerna inte kan erbjuda detta i tillräcklig utsträckning (Chan, 1988). Likaså 

erbjuder Tata både sjukvård och försäkringar genom konglomeratet (Goldstein, 2008). 

Ur arbetsmarknadssynpunkt anser vi att i takt med att nyutexaminerade högutbildade 

får incitament som social trygghet, privatförsäkring och dylikt av konglomeraten 

(Bhattacharyya & Rahman, 2003), lockas de att stanna på hemmamarknaden och 

därigenom växer konglomeraten sig allt starkare med lokal kompetens. Vi är alltså av 

åsikten att konglomeraten spelar en viktig roll i kvarhållandet av inhemsk kompetens 

då den trygghet de erbjuder borde fungera som incitament för unga koreaner och 

indier som inleder sin bana på arbetsmarknaden.  

I tillägg till den sociala trygghet som konglomeraten säkrar för sina anställda 

tillkommer de stora möjligheterna för personalmigration inom konglomeratet vilket är 

en stor fördel. Detta då friställandet av personal i nyindustrialiserade länder är mer 

restriktivt och Bhattacharyya och Rahman (2003) menar att ett konglomerat har 

möjligheten att flytta personal mellan icke-lönsamma bolag till lönsamma bolag där 

de kommer till användning. Detta, anser vi, kan innebära att nyckelpersoner kan 

komma att utveckla de icke-lönsamma företagen så att de blir mer lönsamma. Khanna 

och Palepu (1999) menar också att konglomeraten försäkrar sig om att hålla kvar sina 

anställda och därmed även sina talanger genom att investera i sitt humankapital och 

därmed reducerar behovet av kostsamma nyanställningar på en arbetsmarknad som 

lider av brist på kompetent personal. Både Samsung och Tata arbetar med intern 

personalmigration och givet det faktum att de anställda utvecklas i interna 

utbildningsprogram och därigenom kan göra karriär i inte bara ett, utan flera, av 

konglomeratets affärsenheter anser vi att nyutexaminerade får ytterligare incitament 

till att stanna kvar inom konglomeratet.  

Vi menar att Samsungs internutbildningar och kringslussande av humankapital visar 

på ineffektiviteten på arbetsmarknaden i Sydkorea genom sitt skapande av en intern 

arbetsmarknad där personal som anställs i koncernen fortsätter sin karriärsbana i 

någon av affärsenheterna. På detta sätt lyckas konglomeratet bibehålla den 

eftertraktade kompetensen som är så svår att finna på en arbetsmarknad som lider 

brist på kompetent personal. De kan även undvika nedskärning av personal genom att 

omplacera dem i någon av de andra företagsgrupperna (Wan, 1998). 
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Vidare är vi av åsikten att Tata visar på att även om Indien har 700 handelshögskolor 

(Khanna & Palepu, 1997) har konglomeratet mycket att tjäna på att utbilda internt. 

Internutbildning av sitt humankapital anser vi kan vara en möjlig förklaring till Tatas 

framgång som konglomerat. Detta då Tata genom sitt utbildningsprogram och 

ambitionen att förflyttning mellan företag ska vara smidigt och lätt, skapar chefer som 

är tillfreds med sin situation och lyckas bevara managementkompetens som har 

utvecklats. Detta är till stor fördel i ett land som Khanna och Palepu (1997) inte anser 

har tillräcklig kompetent arbetskraft. 

Regleringar 
Vi menar att konglomeraten i nyindustrialiserade länder har ett stort inflytande på sin 

hemmamarknads ekonomi då de skapar arbetstillfällen, genererar exportintäkter och 

utvecklar infrastruktur och kommunikationsflöden. Då de sydkoreanska chaebols står 

för nästan 50 % av Sydkoreas BNP (Korea Exchange, 2010-12-02) och de indiska 

konglomeraten står för 26 % av Indiens BNP (Reserve Bank of India, 2010-12-06) 

anser vi att vårt argument är väl underbyggt. Konglomeraten uppkom i Sydkorea och 

Indien tack vare starkt statligt stöd (Kim & Lee, 2007; Khanna et al., 1998). Utan den 

statliga inblandningen och subventioneringen, anser vi att varken Samsung eller Tata 

skulle ha kunnat växa sig så starka som de gjort idag. Khanna och Palepu (1999) 

menar att det krävs goda relationer med tjänstemän och myndigheter och att ju större 

ett konglomerat är, desto större inflytande får de på tjänstemännen och även på 

ekonomin i stort. Vi anför att det på sikt kan tänkas bli ombytta roller, eftersom utan 

de stora konglomeraten i Sydkorea och Indien skulle BNP-tillväxten i dessa båda 

länder förmodligen aldrig ha realiserats. Därigenom anser vi att staten blir alltmer 

beroende av konglomeratens tillväxt för att statsfinanserna inte ska försämras. 

Konglomeraten fortsätter att åtnjuta fördelar och subventioner från staten (Kim et al. 

2004), vilket vi framhåller beror på att staten har alltför mycket att förlora på att inte 

underlätta för konglomeraten när konglomeraten har så pass stor inverkan på hela 

landsekonomin. Konglomeraten är helt enkelt alltför ekonomiskt viktiga för att inte 

stödja. Det finns ett reciprokt beroende staten och konglomeraten emellan och så 

länge staterna fortsätter att vara under utveckling tror inte vi att detta beroende 

kommer att förändras nämnvärt. 

Enligt Khanna och Palepu (1999) har länder som Indien, Indonesien och Sydkorea 

även nära relationer till regeringarna som leder till att staten har konglomerat mer 
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eller mindre knutna till sig. Tata har även befäst sin politiska makt genom en nära 

relation med regeringen och till och med ingått i joint ventures med regeringen 

(Khanna et al., 1998). Samarbetet har lett till att Tata beviljats nödvändiga licenser 

samt erbjudits finansieringsstöd (Duysters et al., 2009). Samsungs goda relationer 

med den sydkoreanska regeringen gjorde att man relativt snabbt kunde diversifiera sig 

efter Koreakriget (Kim et al., 2004). Att få tillstånd och licensiering i Asien är 

komplext och byråkratiskt (Khanna & Palepu, 1997). Vidare är denna process enligt 

Khanna och Palepu (1997) både tidskrävande och kostsamma. Då Tata och Samsung 

visserligen har goda relationer med regeringen som nämnts tidigare, menar vi att 

konglomerat ändå är ett sätt för verksamheter i nyindustrialiserade länder att undvika 

transaktionskostnader samt långdragna processer. Dahlman (1979) och Grant (2010) 

menar att transaktionskostnader bland annat uppstår vid upprättandet av kontrakt. 

Bhattacharyya och Rahman (2003) menar även att konglomeraten är en fristad i 

vilken avtal hålls, vilket gör konglomerat till en attraktiv samarbetspartner för 

utländska investerare vid verkställande av kontrakt och inträde på nyindustrialiserade 

marknader.  

Tabell	   1	   Sammanfattande	   av	   de	   institutionella	   tomrummen.	   Skapad	   av	   författarna,	   inspirerat	   av	  
Khanna	  &	  Palepu,	  1999.	  

 



	   64	  

Underliggande variabler 
Styrning 
Ägare till företag kan bygga ett konglomerat för att sprida sin risk enligt Johnson et al. 

(2008). Företag med externt tillsatta chefer har större tendens att bilda konglomerat 

för att minska sin anställningsrisk enligt Amihud och Lev (1981). Med andra ord 

finner vi att både en externt tillsatt ledning samt ett privatägt företag har motiv till 

konglomerat. Konglomerat i nyindustrialiserade länder i Asien tenderar att vara ägda 

och styrda av familjer, där man ogärna släpper kontrollhavandet till någon 

utomstående (Kim et al., 2004). Exemplet Tata belyser detta väl, där är det fortfarande 

en familjemedlem som är styrelseordförande, Ratan Tata. I Tatas fall verkar det 

familjeägda sättet att styra verksamheten på att gynna konglomeratet, som har haft 

familjemedlemmar som vi anser har stort engagemang med en vision och vilja att leda 

Tata framåt. Man kan även ställa sig frågande till om det vanliga sättet för Tata att 

växa, nämligen genom företagsförvärv är ett sätt att bevara den övergripande 

kontrollen över organisationen. Företagsförvärv gör att Tata behåller mer makt än om 

de skulle ingå i ett joint venture med ett annat företag i vilket företagen skulle vara på 

samma nivå och agera utifrån liknande premisser. Tata kan riskera att förlora 

kontrollen över samarbetet och därigenom också över delar av sitt eget bolag. Även 

Samsung är fortfarande starkt styrt av familjen Lee med påstådd relativt självständig 

styrning av de olika affärsområdena (Kim, 2002). Ledningens har tillförskaffat sig 

rättigheter i affärsenheterna som enligt Kim (2002) stred mot stadgar, vilket vi menar 

visar på den starka viljan att bevara kontrollen över konglomeratet. 

Vidare har Samsung enligt Kim (2002) paradoxalt haft stora problem med en 

ointresserad ledning som sällan närvarade vid styrelsemöten. Familjen Lee äger små 

andelar i alla konglomeratets bolag, små delar som tillsammans utgör en majoritet i 

aktieägandeskapet i hela Samsung Group. Vi tror att denna starka familjekontroll kan 

vara problematisk vad gäller transparensen och därigenom möjligheterna till 

investeringar utifrån. Samsung har dock bevisat motsatsen genom att ha en stor andel 

utländska aktieägare (Lee & Slater, 2007) i form av exempelvis joint ventures. 

Utländska företag kan tänkas bli lockade av ett starkt styre som kan uppvisa god 

avkastning historiskt och därigenom anser man att det är fördelaktigt att investera i 

bolaget även framgent. Samsung har även tagit in utländska styrelseledamöter i bland 

annat Samsung Electronics (Kim, 2002) för att säkerställa att de utländska 
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investerarna får insyn i verksamheten samtidigt som man vill öka sin internationella 

attraktionskraft. Samtidigt kan vi dra paralleller till vad vi tidigare beskrev kring 

risken att familjen Lee förlorar makt i sitt eget konglomerat då nyemissioner spär ut 

familjens aktiekapital vilket kan göra att Samsungs ledning kan tänkas motsätta sig 

externfinansiering och partnerskap med utländska partners och investerare.  

Samsung och Tata har också illustrerat att företagsledningen försöker stärka sin 

politiska makt vilket Mueller (1993) menar är en följd av konglomerat som 

organisationsform. Detta ger sig uttryck i Samsung och Tata genom ett intrikat 

korsägande i kontrollstrukturen i respektive konglomerat (Kim, 2002; Khanna et al., 

1998). Tatas styrelseordförande Ratan Tata har också genom Tatas transformation 

mot att bli en global verksamhet ytterligare stärkt den politiska makten genom att de 

individuella företagens strategi nu styrs under direkt kontroll av konglomeratet 

(Duysters et al., 2009). I Samsungs fall har det uttryckts kritik mot högsta ledningen 

för att det marginaliserar minoritetsägare och hellre skapar sig ett imperium än ger 

avkastning till aktieägarna (Kim, 2002). 

Givet den ovanstående diskussionen har vi svårigheter att dra slutsatser kring 

huruvida styrningen är en variabel som påverkar konglomeratets framgång. Vi har 

funnit såväl fördelar som nackdelar med att en familj styr konglomeratet. Helt krasst 

är ju såväl Samsung som Tata framstående företag och har varit så även historiskt sett, 

det anser vi tyda på att styrningen fungerar. Däremot kan familjestyret påverka 

transparensen och därmed göra att investeringar från utlandet gås om miste och att 

samarbeten med utländska partners försvåras. Vi kan inte heller dra några slutsatser 

kring huruvida det är till nackdel att nepotism utövas, att man inte anställs baserat på 

merit anser vi inte nödvändigtvis betyder att man inte är lämpad för positionen.  

Varumärkets betydelse 
Nyindustrialiserade länder präglas av analfabetism och glesbygdens avlägsenhet från 

modern kommunikation och infrastruktur (Khanna & Palepu, 1997). Denna 

avlägsenhet, uppsprungen ur orealiserade investeringar i infrastruktur och 

kommunikationsplattformar för glesbygden, ger upphov till svårigheter vad gäller 

saluförandet och marknadsförandet av ett företags produkter. Alla företag på 

nyindustrialiserade marknader måste möta dessa svårigheter men konglomeraten har 

en uppenbar fördel i sin storlek och lyskraft (Kock & Guillen, 2001; Bhattacharyya & 
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Rahman, 2003). Sydkorea är dock ett land med låg analfabetism men då konglomerat 

tidigt etsade sig fast i konsumenternas minne under efterkrigstidens tillväxtboom, i så 

väl Sydkorea som andra nyindustrialiserade länder i Asien kan de använda sitt rykte 

och varumärke som en hävstång in i andra marknader och branscher. Både Tata och 

Samsung använder sitt gruppvarumärke på majoriteten av sina produkter och 

affärsenheter för att dra nytta av det starkt inarbetade varumärket (Khanna & Palepu, 

1999). Både Tata och Samsung använder sig alltså hellre av sitt gruppnamn än att 

försöka bringa ljus över ett individuellt företag, vilket är i linje med vad Khanna och 

Palepu (1997) menar hur konglomerat marknadsför sig i Indien.  

Khanna och Palepu (1997) menar att nyindustrialiserade länder ofta har en avsaknad 

av självständiga konsumentorganisationer som slår vakt om konsumenternas 

rättigheter på tjänste- och varumarknaden. Det finns inte heller oberoende organ som 

utvärderar eller kritiserar faktorer som produktkvalitet och produktsäkerhet (Khanna 

& Palepu, 1997; Bhattacharyya & Rahman, 2003). Tata är dock ett konglomerat som 

satsar på samhällsansvar, vilket Ratan Tata tydligt uttalat sig om, (Goldstein, 2008). 

Därmed ser vi att även varumärket på ett sätt fyller ett institutionellt tomrum, då ingen 

myndighet slår vakt om dessa faktorer. Detta anser vi kan bidra till varumärkets 

popularitet i länder med dessa omständigheter.  

Tata har visat på att det finns mycket att tjäna på att marknadsföra sitt varumärke som 

signalerar kvalitet och värdegrund (Khanna & Palepu, 1999), affärsenheterna får till 

och med betala en avgift för att få använda varumärket (Khanna et al., 1998). Det är 

svårt att förutse hur länge imagen för det lokala Tataföretaget kommer att kunna vara 

till fördel gentemot utländska företag på den nyindustrialiserade marknaden samt till 

vilken grad det hjälper företaget att locka till sig investeringar från aktiemarknaden i 

framtiden är diskutabelt. Det kan i längden skada varumärket om Tatas produkter inte 

håller måttet. Vi menar dock att Tata verkar vara medvetna om detta faktum och att de 

aktivt försöker försäkra en kvalitetsstandard och genom att periodvis granska 

företagens uppfyllande av standardkraven. Varumärket kan även vidare stärka 

konglomeratets trovärdighet genom att förvärva andra företag med välkända 

varumärken och på så sätt öka den totala trovärdigheten och skapa en slags 

kvalitetssäkring. Detta i sin tur kan leda till att det blir lättare att få tillstånd joint 

ventures, då man har en historia av välkända varumärken i tidigare förhandlingar. 

Genom att förvärva företag med välkända varumärken som Jaguar och Tetley Tea 
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ökade Tata sin trovärdighet och kundernas kännedom om varumärket och har bland 

annat underlättat deras ingång på nya marknader (Duysters et al., 2009). Om ett 

konglomerat ändå inte lyckas finansiera sig internt, kan en välkänd diversifierad 

grupp lättare säkerställa extern finansiering, såväl som utländsk teknologi, än vad 

andra företag kan. Detta då diversifiering tillåter konglomeratet att använda sitt 

varumärkes goda renommé från tidigare ärliga förhandlingar i det förflutna som en 

hävstång för att få externt kapitaltillskott (Duysters et al., 2009).  

Gällande Samsungs varumärkes betydelse så har konglomeratet förankrat varumärket 

väl i Sydkorea. (Kim, 2002). Samsung har genererat en ökning med 188 % av 

varumärkets värde och gjort att Samsung Electronics seglat om Sony i termer av 

brand equity (Interbrand Group, 2010-12-06). De satsar än idag mycket på att få 

allmänheten att associera Samsung med högkvalitativa premiumprodukter genom 

exempelvis sponsring till idrottsevenemang (Kim, 1998). För att kunna skapa en 

högkvalitativ produkt krävs teknologisk kompentens, något som Samsung erhållit 

genom att liera sig med japanska och västerländska företag och på så sätt vunnit 

teknologisk kompetens (Kim, 1998).  

Internationalisering 
Internationalisering har varit ett sätt för konglomerat från nyindustrialiserade länder 

att växa och fortsätta att gå framåt och på så vis bli ett globaliserat konglomerat. Med 

den globala konkurrensen som uppstod i Indien efter liberaliseringen blev många 

företag nästintill tvungna att ingå partnerskap med utländska företag för att kunna 

följa med den teknologiska utvecklingen på världsmarknaden (Duysters et al, 2009), 

vilket därmed innebar en internationalisering. Även om västerländska konglomerat 

också investerat i företag genom förvärv är en skillnad från västerländska 

konglomerat att Tata exempelvis investerar i länder vars marknader är mer utvecklade 

än sina egna. Vad Tata anbelangar har internationaliseringen varit en central del av 

företagets strategi (Duysters et al. 2009). Styrelseordföranden Ratan Tata och 

ledningen har enligt Duysters et al. (2009) kunnat klargöra dynamiska förmågor och 

lyckats följa med i affärsmässiga miljöförändringar, som exempelvis att värdesätta 

behovet av globalisering för att kunna fortsätta vara framgångsrika. 

Just att Tata investerat i utvecklade länder och inte som traditionell teori föreslår, i 

underutvecklade, är en markant skillnad. Tata har investerat i länder med specifika 
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fördelar för dem som kan kompensera för hemlandets nackdelar. Detta hjälpte dem 

bland annat att mildra pressen från den inhemska konkurrensen samt bevara 

verksamheters effektiva skalfördelar och uppnå skalfördelar från internationell 

diversifiering (Duysters et al., 2009). Att förvärva avancerade utländska företag på 

utvecklade marknader har alltså varit ett enkelt sätt för Tata att bli ett globalt etablerat 

företag (Duysters et al., 2009). Samsung var tidigt medvetet om 

internationaliseringens betydelse och samarbetade med utländska företag, exempelvis 

Bosch och Toshiba (Samsung Group 2011-01-05) för att erhålla teknologisk 

kompetens som inte fanns på hemmamarknaden (Duysters et al., 2009). Samsung har 

även investerat i länder i Östeuropa samt ibland annat Mexiko för att dra nytta av att 

producera i länder där lönenivåerna ligger lägre än i hemlandet (Kim et al., 2004). 

Att förvärva företag innebär dock flera utmaningar som att exempelvis lyckas med en 

god integration av det nya företaget i den stora gruppens befintliga struktur samt 

hantera hur man ska sköta konglomeratets alla verksamheter som är lokaliserade på 

olika geografiska områden. (Duysters et al., 2009). Vi menar dock att detta faktum 

inte kommer att bromsa upp konglomeratens internationalisering med tanke på alla 

fördelar det bär med sig i form av kapitalinjektion, teknologisk kunskap samt 

marknadsvinningar. 

Tabell	  2	  Sammanfattande	  av	  underliggande	  variabler.	  Skapad	  av	  författarna.	  
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Slutsats 
Nedan presenteras studiens resultat och dragna slutsatser. Avsnittet innehåller även 

förslag till framtida forskningsområden samt vad uppsatsen ämnat ge i 

kunskapsbidrag.  

Syftet med denna studie har varit att försöka generera en möjlig förklaring till 

förekomsten av konglomerat i nyindustrialiserade länder i Asien.  

Varför förekommer asiatiska konglomerat när strategiformen är 
historiskt kritiserad? 
Den möjliga förklaring till förekomsten av konglomerat i nyindustrialiserade länder i 

Asien, finner vi är att de fungerar som utfyllnad av institutionella tomrum. Då 

samhälleliga institutioner är ineffektiva har konglomeraten ersatt dessa funktioner.  

De institutionella tomrum vår studie pekar på är: 

Kapitalmarknad: Konglomeraten fyller tomrummet av en ineffektiv kapitalmarknad 

genom att de lyckas finansiera sig internt samtidigt som de kan uppbringa kapital från 

utlandet. Samtidigt fungerar de som långivare åt andra låntagare. Vidare minskar 

transaktionskostnaderna genom att konglomeratet internaliserar transaktionerna 

istället för att upplåta dem till en marknad med ineffektiva marknadsmekanismer. 

Oberoende kontrollorgan, såsom finansinspektioner, finns i ringa utsträckning i 

nyindustrialiserade länder och därigenom fungerar konglomeratens goda 

handelshistorik som en kvalitetssäkring för såväl inhemska som utländska investerare. 

Arbetsmarknad: Då utbildningsinstitutionerna är få och undermåliga kan de inte 

förse konglomeraten med tillräcklig kompetens. Därför utbildar konglomeraten sin 

egen personal och flyttar runt den inom konglomeratet för att dra nytta av 

kompetensen. På så sätt kan de knyta kompetensen till sig och säkra arbetskraft på en 

ineffektiv arbetsmarknad. Vidare verkar konglomeraten säkra en trygghet för sin 

personal genom försäkringar och sjukvård, eftersom regeringarna i länderna inte 

erbjuder ett välutvecklat socialt skyddsnät. Därmed substituerar konglomeraten även 

för dessa institutioner. 

Regleringar: Det finns ett reciprokt beroende staten och konglomeraten emellan på 

grund av att konglomeraten utgör en stor procentuell andel av ländernas ekonomi. Så 

länge detta beroende kvarstår kommer konglomeraten att fortsätta förekomma i 
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nyindustrialiserade länder i Asien. Eftersom regleringar och restriktioner kvarstår i 

nyindustrialiserade länder, fungerar konglomeraten som ställföreträdande institutioner 

för utländska aktörer som vill etablera sig på marknaden. Detta genom att 

konglomeraten underlättar verkställandet av kontrakt samt att den utländska parten 

gärna ingår kontrakt med konglomerat tack vare deras goda handelshistorik.  

Vilka variabler påverkar de asiatiska konglomeratens framgång? 
I tillägg till att konglomerat substituera institutioner, har vi även funnit att 

underliggande variabler påverkar konglomeratens framgång och hur väl de fyller ut de 

institutionella tomrummen. De underliggande variablerna som vår studie pekar på är: 

Varumärkets betydelse: Varumärkets betydelse är en bidragande variabel till 

konglomeratets framgång. Konglomeraten har en fördel i att marknadsföra samtliga 

affärsområden under gruppnamnets varumärke. Detta för att samtliga affärsområden 

ska kunna dra nytta av de positiva associationer varumärket bär med sig. Kunderna 

associerar varumärket med produkter eller tjänster av en viss kvalitet vilket gör att 

varumärket inger förtroende. Varumärkets trovärdighet bidrar också till att locka till 

sig utländskt kapital. Konglomeraten fyller även ett institutionellt tomrum vad gäller 

avsaknaden av kvalitetssäkrande organisationer.   

Internationalisering: Konglomeratens framgångar i nyindustrialiserade länder i 

Asien beror på deras förmåga att utnyttja de fördelar som finns med att 

internationalisera sin verksamhet och bli en global aktör. Genom samarbeten med mer 

utvecklade länder, åtnjuter konglomeraten en källa till nya marknader, utländskt 

kapital och teknologiskt kompetens som inte finns på hemmamarknaden. Detta gör att 

de ligger steget före konkurrenter på den lokala marknaden och att de därigenom blir 

framgångsrika. 

Styrning: Huruvida styrningen har någon inverkan på konglomeratens framgångar 

kan vi inte dra någon slutsats kring. Detta då vi funnit såväl fördelar som nackdelar 

och därmed inte funnit några bevis för styrningens direkta effekter. Ledningen är stark 

och dess entreprenörsanda och ledarskapsförmåga håller ihop konglomeratet genom 

gemensamma visioner och mål. Kontrollstrukturen är dock intrikat och den ägande 

familjen har stark kontroll som motverkar transparensen och insynen i konglomeratet. 

Detta kan leda till svårigheter med externfinansiering och dylikt.  
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Kunskapsbidrag och framtida forskning 
Genom att vi har försökt att bringa klarhet och generera kunskap om och förståelse för 

konglomeratens förekomst i Asien har vi haft ambitionen att bidra med en annan 

infallsvinkel till konglomeratdebatten med denna uppsats. Genom att vi har visat på 

de asiatiska konglomeratens uppbyggnad, styrning och resultat hoppas vi ha kunnat ge 

insikter om hur framgången för dessa kan förklaras. Vidare tror vi att vår studie även 

kan ha ett, om än litet, nationalekonomiskt värde då makroekonomiska mekanismer 

till följd av konglomeraten i Sydkorea och Indien kan belysas. Studien visar på att 

konglomerat spelar en signifikant roll i ekonomin i nyindustrialiserade länder och 

därför anser vi att det är av betydande vikt att västerländska företag som aspirerar på 

att slå sig in på de marknaderna har en förståelse för vilket inflytande konglomeraten 

har.  

Denna studie har behandlat konglomeratens förekomst i nyindustrialiserade länder i 

Asien men vi nämner också att förekomsten av konglomerat är betydande även i 

andra nyindustrialiserade länder. I Latinamerika och Afrika finns konglomerat som är 

av stor betydelse för den nationella ekonomin. I Latinamerika finns stora 

mediekoncerner och i södra Afrika finns telekommunikationsbolag som diversifierar 

alltmer. När länder som Indien, Sydkorea, Thailand och Malaysia går en allt ljusare 

ekonomisk framtid till mötes kommer de så småningom ta steget in i det forum som 

utgör de industrialiserade länder. De länder som idag är relativt stabila 

utvecklingsländer, såsom Namibia, Peru, Moçambique och Botswana kommer på sikt 

att växa sig allt starkare och den inhemska efterfrågan kommer att öka. Kan då dessa 

länder använda sig av samma metod som de asiatiska länderna gjorde? Nämligen att 

bygga upp samhället med hjälp av konglomeratstrukturer och på så sätt säkra en 

utveckling inom flera olika branscher. Dessutom ställer vi oss frågande till vad som 

kommer att ske med konglomeraten i Asien med bakgrund av att de västerländska 

konglomeratens framgång alltmer avtagit. Kommer konglomeraten i 

nyindustrialiserade länder i Asien endast att bestå så länge de institutionella 

tomrummen som vi påvisat i denna studie, finns kvar? Eller är de institutionella 

tomrummen så tätt sammankopplade med konglomeraten att de aldrig kommer att 

försvinna? 
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Vi anför att andra forskare vidare kan studera konglomerat i nyindustrialiserade 

länder i Asien i deras process i att bli en alltmer industrialiserad marknad. Vi menar 

dessutom att man kan bygga på vår studie med att analysera nyindustrialiserade länder 

i andra regioner än Asien och/eller studera utvecklingsländers potential att använda 

sig av konglomerat för att utveckla sina nationella ekonomier. 
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