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Sammanfattning 
  
Mer än 50 procent av Sveriges totala BNP är idag utlandsexport och svenska företags beslut 

på internationella marknader blir alltmer betydelsefulla för företagens framgång. En växande 

marknad för svensk utlandsexport är Mellanöstern där Saudiarabien utgör en stor del av 

regionen. 

 

Studien ämnar undersöka hur och varför svenska företag träder in på den saudiarabiska 

marknaden, där uppkomna problem utgör en del i inträdesprocessen. Studien bygger på en 

kvalitativ undersökning med sex svenska tillverkningsföretag, vilken analyserades utifrån ett 

teoretiskt ramverk baserat på internationaliseringsteorier. Det empiriska materialet och 

teoretiska ramverket analyserades därtill emot en kontext om Saudiarabien. 

 

Undersökningen visar att det är många olika faktorer som påverkar företagens val, vilka 

grundas i såväl rationella beslutsprocesser som slumpvisa affärsmöjligheter. Saudiarabiens 

ekonomiska stabilitet samt stora marknad har utgjort en stor dragningskraft för företagen. 

Landets lagregleringar har påverkat företagens val av inträdesmetod och de kulturella 

skillnaderna har varit ett framstående problem under företagens arbete i landet.  

 

 

 

Nyckelord: Internationalisering, Utlandsetablering, Inträdesprocess, Mellanöstern, 

Saudiarabien, Tillverkningsföretag, Kultur, Export, Distributör, Joint Venture 
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1. Inledning 

“A lot of people think international relations is like a game of chess. But it's not a game of 

chess, where people sit quietly, thinking out their strategy, taking their time between moves. 

It's more like a game of billiards, with a bunch of balls clustered together” 

- Madeleine Albright, Former Secretary of State 

1.1 Problemdiskussion 

I likhet med ett antal biljardbollars rörelse i en omgång biljard ger beslut som fattas på en 

marknad ofta konsekvenser på andra marknader (Chan & Hwang, 1992). Enligt Johanson och 

Vahlne (2009) är nutida marknader sammanlänkande relationsnätverk där företag är 

förenande i komplexa mönster och med dagens ökande globalisering ges företag många 

möjligheter att expandera sin verksamhet från hemmamarknaden till nya, outforskade 

marknader (Kuivalainen, Saarenketo & Puumalainen, 2012). I början av 1980-talet ökade den 

internationella handeln kraftigt och företagsledare har sedan dess behövt visa sig vara 

mottagliga för nya kulturer och marknader för att bli konkurrenskraftiga (Kabasakal, 

Dastmalchian, Karacay & Bayraktar, 2012). Enligt Kabasakal et al. (2012) har således en 

naturlig del av företags expansion blivit att etablera verksamhet på utländska marknader och 

möta den växande globala konkurrensen för att därigenom öka vinsten (Czinkota, Ronkainen 

& Zvobgo, 2011). 

 

Svenska företags utlandsetablering och export ökar ständigt och står idag för mer än 50 

procent av landets totala BNP och överlag så har den internationella konkurrensen tilltagit 

(Ekonomifakta, 2012). Enligt Ellis och Williams (1995) finns det för svenska företag en 

mängd attraktiva marknader, vilka bland annat erbjuder såväl stark tillväxt som låga 

kostnader för exempelvis arbetskraft och råvaror, vilket i sin tur kan gynna företagens 

lönsamhet.  

 

Mellanöstern är en region som Utrikesdepartementet (2012) anser vara starkt ekonomiskt 

växande och därmed en attraktiv marknad för svenskt näringsliv. Gulfregionen vid Persiska 

viken är ett av världens ledande centrum för tillväxt och för att främja handel inom regionen 

förekommer samarbetet Gulf Cooperation Council (GCC) mellan de sex närliggande länderna 

Saudiarabien, Förenade Arabemiraten (UAE), Kuwait, Qatar, Oman och Bahrain 
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(Utrikesdepartementet, 2008). Emellertid är negativa skildringar av den rådande turbulensen 

och oron i regionen ett vanligt inslag i nutida nyhetsbevakning, vilket gör att området kan ses 

som en instabil och därmed inaktuell marknad för internationella företag. Trots detta är flera 

av världens största företag framgångsrikt verksamma i området (Mellahi, Demirbag & Riddle, 

2011) och Utrikesdepartementet (2012) konstaterar att stora delar av Mellanöstern på senare 

år har stabiliserats, både politiskt och ekonomiskt. 

 

Mellanösterns största ekonomi är det Saudiarabiska kungadömet och landet är även till ytan 

det största av de sex länder som ingår i GCC (Sveriges Ambassad, 2012b). Ett stabilt och högt 

oljepris har länge stöttat Saudiarabiens finanser vilket gett landet en stark ekonomisk bas och 

det finns således goda förutsättningar för investeringar. På senare år har landet emellertid 

genomfört omfattande ekonomiska reformer i syfte att minska oljeberoendet (Exportrådet, 

2012a; Sveriges Ambassad, 2012b). Områden som prioriteras högt i den årliga stadsbudgeten 

är utbildning, sjukvård och infrastruktur (Sveriges Ambassad, 2012b), men trots detta befann 

sig Saudiarabiens Human Development Index under 2011 betydligt lägre än andra länder med 

motsvarande BNP (Marketline, 2012). Vidare är landets utbildning inom teknologi idag 

bristfällig och det råder vidare en knapphet i landets uppförande av immateriella lagar 

(Marketline, 2012). Rättsväsendet i landet baseras på Koranen och sharia-rätten och samhället 

karakteriseras starkt av konservativa, muslimska värderingar (Utrikesdepartementet, 2012). I 

landet tillåts inte någon politisk opposition (Sveriges Ambassad, 2012b), men 

Utrikesdepartementet (2012) bedömer ändå landet som politiskt stabilt i och med den rådande 

absoluta monarkin. 

 

Det Saudiarabiska kungadömet är Sveriges viktigaste handelspartner i Mellanöstern och år 

2011 uppgick exporten till landet till cirka 11 miljarder kronor (Exportrådet, 2012a). Svenskt 

näringsliv är väl företrätt i landet genom ca 140 företag (Exportrådet, 2012a; Sveriges 

Ambassad 2012b) och på den saudiarabiska marknaden är Sveriges varumärke starkt och 

svenska produkter har gott renommé (Sveriges Ambassad, 2012a). Att välja en passande 

inträdesmetod på en utländsk marknad är ett kritiskt moment då detta till stor del påverkar 

företagets framgång (Ellis & Williams, 1995). Det finns en mängd olika metoder och 

strategier vilka alla för med sig möjligheter respektive hinder där metoderna vanligen 

associeras med en varierande grad av resursåtagande, riskexponering och kontroll (Schroath, 

1988). Det antas ofta att företagsledare baserar sitt val på en rationell och analytisk grund där 

de överväger samtliga metoder och påverkande faktorer ur ett enhetligt tids- och 
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helhetsperspektiv (Pan & Tse, 2000). Emellertid anser Schroath (1988) att det är svårt att göra 

sakliga och korrekta utvärderingar av rådande situationer och förutsättningar på marknaden. 

Hohenthal (2001) förklarar vidare att en kunskapsbrist om dolda förhållanden på den 

utländska marknaden är ett av huvudskälen till varför internationella affärer är komplexa, där 

den bristande kunskapen kan bli en stor nackdel för utländska investerare (Makino & Delios, 

1997). För att lösa detta problem anser Inkpen och Beamish (1997) att företag bör skaffa 

tillgång till lokal marknadskännedom för att därigenom övervinna eventuella osäkerheter på 

marknaden. 

1.2 Problemformulering och syfte 

Ett frekvent förekommande forskningsområde är företags internationaliseringsprocesser där 

redogörelser över företags tillvägagångssätt för inträden på nya marknader samt 

bakomliggande motiv och faktorer för expansioner presenteras. Hohenthal (2001) omnämner 

komplexiteten vid internationella affärer och denna studie ämnar följaktligen bidra till en 

ökad förståelse för potentiella orsaker till detta. Brock, Dalgic, Butt, Riddle, Egri och Ralston 

(2011) konstaterar att Mellanöstern är ett outforskat område trots regionens ekonomiska 

betydelse och fastslår att en mer djupgående granskning av varje land inom regionen samt 

mer fullständiga beskrivningar av den komplexa dynamiken i länderna erfordras i fortsatt 

forskning. Denna studie ämnar bidra till den allmänna diskussionen om svenska företags 

etablering och internationalisering i regionen, där fokus ligger på Saudiarabien vilket bidrar 

till en djupare förståelse för landets särdrag. Då det har kommit till författarnas kännedom att 

det förekommer särdeles få studier om svenska företags inträde och etablering på den 

saudiarabiska marknaden kompletterar denna studie ett relativt outforskat område. Syftet med 

studien är att öka kunskapen och förståelsen för svenska företags inträdesprocesser på den 

saudiarabiska marknaden, vilket även innefattar uppkomna problem, och leder följaktligen till 

följande frågeställningar: 

 

• Varför väljer svenska företag att träda in på den Saudiarabiska marknaden? 

• Hur ser svenska företags inträdesprocesser ut på den Saudiarabiska marknaden? 

• Vilka bakomliggande drivkrafter ligger till grund för vald inträdesmetod? 
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2. Teoretiskt ramverk 

2.1 Internationalisering 

Kuivalainen et al. (2012) definierar internationalisering som "processen där företag anpassar 

sin verksamhet (strategi, struktur, resurser etc.) till internationella miljöer" och innefattar 

enligt Hohenthal (2001) allt från den första internationella affären till beslut om att sätta upp 

ett huvudkontor på en utländsk marknad. Enligt Kuivalainen et al. (2012) skiljer sig 

internationaliseringsprocessen åt mellan små, kunskapsrika företag och stora, erfarna företag. 

Traditionell teori säger att företag successivt internationaliserar sin verksamhet (Johanson & 

Vahlne, 1977) och i litteraturen är den traditionella Uppsalamodellen mest frekvent 

förekommande (Campbell-Hunt & Chetty, 2001). Modellen förklarar organisationers gradvisa 

ökning av internationellt engagemang där företag anpassar sig till nya förhållanden och tar sig 

an marknader med stort psykiskt avstånd1 genom inträdesmetoder med låg risk (Campbell-

Hunt & Chetty, 2001; Johanson & Vahlne, 1977). I kontrast till Uppsalamodellen existerar 

vetenskapliga antaganden om Born Globals där företag tar sig an den globala marknaden 

närapå uppstarten, vilket medför stor risk och osäkerhet (Campbell-Hunt & Chetty, 2001). För 

att lyckas krävs således internationell erfarenhet inom företaget sedan tidigare (Masen & 

Servais, 1977). 

 

Oavsett formen av ett företags internationalisering är det av stor vikt att bygga upp nätverk av 

affärsrelationer, vilket företag kan dra nytta av i sin internationaliseringsprocess (Campbell-

Hunt & Chetty, 2001) då den moderna företagsmiljön präglas mer av sammankopplade 

relationer än enskilda aktörer (Johanson & Vahlne, 2009).  Majkgård och Sharma (1988) 

påstår att ett nätverk och resursutbyte är väsentligt för företags internationalisering och Ford, 

Berthon, Brown, Gadde, Håkansson, Naudé, Ritter och Snehota (2002) påstår vidare att goda 

och välutvecklade relationer inom ett nätverk är väsentligt för internationaliseringsprocessen. 

Ett flertal empiriska studier har visat att företag kan erhålla betydelsefullt internationellt 

kunnande genom relationer (Hadley & Wilson, 2003), där Coviello och Munro (1997) i sin 

studie visar att nätverksrelationer har en påverkan på både valet av marknad och 

inträdesmetod. 

                                                
1 Innefattar faktorer som försvårar förståelsen för utländska miljöer (Johanson & Vahlne, 2009) 
 



   

 5 

 
2.1.1 Bakomliggande motiv till företags utlandsexpansion 

Anledningen till varför företag väljer att expandera till utlandet kan bero på ett flertal faktorer 

där bland annat Quinn (1999) talar om proaktiva och reaktiva motiv. Proaktiva motiv baseras 

på företags vilja att expandera till utländska marknader (Quinn, 1999) och Hollensen (2011) 

anser att det handlar om en strävan till strategisk förändring med företags unika kompetens i 

fokus, då det kan gälla en unik produkt, teknologiska fördelar, specifika vinst- och tillväxtmål 

eller nya marknadsmöjligheter. Reaktiva motiv ses istället som företags svar på omgivningen 

vilket pressar de till nya marknader och strategin kan således ses som en anpassning till 

omvärlden (Czinkota et al. 2011; Hollensen, 2011) där det exempelvis kan röra sig om små 

och mättade eller konkurrensintensiva marknader (Quinn, 1999).  

 

En annan forskningsskola menar att internationalisering är ett resultat av både framväxande 

affärsmöjligheter genom det dagliga arbetet och ett planerat sökande efter nya affärer på nya 

marknader med utgång från företags nätverk (Majkgård & Sharma, 1998). Hohenthal (2001) 

förklarar att företagsledare dagligen kommer i kontakt med ett flertal olika möjligheter som 

kan leda till framtida affärer och relationer. Följaktligen kan företag som har internationella 

kontaktnät ges chanser att etablera verksamhet i utlandet genom dessa. En studie av 

Blomstermo och Sharma (2003) visar att aktiviteter inom företaget har en kontinuerlig 

påverkan på internationaliseringsprocessen där omfattande rationella investeringsbeslut 

stundtals ersätts av beslut grundade på oväntade problem och möjligheter. Företag kan således 

inte till fullo lägga upp rationella strategier då det kan dyka upp skeenden som inte kunnat 

förutspås och ledningen måste därför ständigt anpassa sina beslut efter nya förutsättningar och 

den aktuella situationen (Blomstermo & Sharma, 2003). 

 

Att aktivt söka sig till nya relationer och affärer genom förutbestämda strategier menar 

Hohenthal (2001) är svårt, kostsamt och misslyckas lätt, då det vanligen krävs en utlösande 

faktor såsom överkapacitet eller kundefterfrågan. Ett företags utländska marknadsinträden kan 

ses som en process som syftar till att erhålla erfarenhetsbaserad kunskap om affärspartners 

och resurshantering vid internationalisering, då detta anses vara viktigt för att kunna upptäcka 

nya möjligheter och risker (Blomstermo, Sharma & Sallis, 2006). Blomstermo, Eriksson, 

Lindstrand och Sharma (2004) förklarar att erfarenhetsbaserad kunskap är betydelsefull då 

företag, genom att integrera och svara på förändringar i sin interna och externa omgivning, 

kan tillämpa erhållna kunskaper vid ett utvecklande av framtida affärsrelationer. 
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Internationellt erfarna företag förvärvar ständigt nya erfarenheter, bra såväl som dåliga, och 

kan genom dessa utvärdera och få större förståelse för internationaliseringsprocessen 

(Hohenthal, 2001). 

2.2 Den rationella beslutsprocessen för val av inträdesmetod 

Viss teori hävdar att företags val av inträdesmetoder grundar sig på en rationell och 

ekonomisk beslutprocess (Nielsen & Nielsen, 2011). Ett flertal studier har visat att valet bör 

basera sig på förhållanden som risk, avkastning, grad av kontroll och tillgängliga resurser 

(Slangen & Tulder, 2009; Pan & Tse, 2000) där företaget förväntas välja den metod som leder 

till den högsta avkastningen, justerad för aktuell risk, på investeringen (Anderson & 

Gatignon, 1986; Luo, 2001). Enligt Hollensen (2011) är ett företags val av inträdesmetod 

däremot ett resultat av flera, oftast motsägande krafter, vilket gör valet till en komplex process 

med många olika alternativ, där en lämplig metod ger företaget möjlighet att tillvarata 

platsspecifika fördelar samt strukturella möjligheter på den utländska marknaden (Luo, 2001). 

Fortsättningsvis hävdar Hollensen (2011) att valet av metod beror på omgivningsfaktorer 

såsom kulturella skillnader samt företagsspecifika faktorer såsom företagets tidigare 

internationella erfarenhet. I slutändan måste varje faktor utvärderas separat för varje enskilt 

företag och det existerar följaktligen inget generellt ramverk som förklarar hur alla aspekter 

vägs in i beslutsprocessen (Goodnow, 1986). 

 

2.2.1 Företagsspecifika faktorer 

Företags interna förmågor, policies, värderingar och förutsättningar sägs till viss mån påverka 

valet av inträdesmetod (Goodnow, 1986; Luo, 2001), vilka enligt Hollensen et al. (2011) 

bland annat innefattar företagets storlek, produkt och förväntningar. Även företags 

internationella erfarenhet är en påverkande faktor där Carpenter, Sanders och Gregersen 

(2001) menar att mer erfarenhet leder till högre investeringar och Chan och Hwang (1992) 

argumenterar vidare för att företagets globala strategi har en stor påverkan på valet av 

inträdesmetod. Produkter som innehar hög teknisk komplexitet kan behöva parkopplas med 

tjänster både före och efter försäljning, vilket innebär att somliga företag behöver säkerställa 

att kompetens för hanteringen finns på den nya marknaden, antingen internt eller externt 

(Hollensen, 2011).  Enligt Hollensen (2011) kräver således komplexa produkter hög kontroll 

från företaget och påverkar följaktligen valet av metod. Vad gäller produktion av avancerade 

teknologiska produkter sker denna vanligen på hemmamarknaden och tillverkning för mindre 
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avancerade produkter förflyttas ofta till lokala tillverkare genom licens eller uppköp för att på 

så sätt ta vara på arbetskraft till en lägre kostnad eller minskade transportkostnader 

(Hollensen, 2011). 

 

2.2.2 Omgivningsfaktorer 

Tidigare forskning inom rationella beslutsprocesser har påvisat att förhållandet mellan 

särdragen i företagets hemland och i det lokala landet har stor inverkan på företagets val av 

inträdesmetod (Kogut & Singh, 1988). Det förekommer ofta skillnader vad gäller normer och 

värderingar länder emellan, vilka kan identifieras genom olikheter i affärs- och 

industriverksamheter, språk, utbildningsnivåer och kultur. Dessa skillnader benämns som 

sociokulturellt avstånd av bland annat Anderson och Gatignon (1988). Johanson och Vahlne 

(1977) menar att dessa faktorer utgör det psykiska avståndet länderna emellan, vilket enligt 

Kogut och Singh (1988) leder till skillnader inom ländernas affärsklimat och organisationer. 

Enligt López-Duarte och Vidal-Suárez (2010) utgör språkskillnader en stor del av det 

psykiska avståndet och Meng-Fen, Chung-Hua och Jen-sin (2010) förklarar vidare att 

kommunikationsmöjligheter försvåras vid ett stort kulturellt avstånd och ju större psykiskt 

avstånd, desto svårare är det att etablera nya relationer på ett framgångsrikt sätt (Johanson & 

Vahlne, 2009). 

 

En utländsk marknad vars omvärld karaktäriseras av såväl osäker tillväxt, oviss efterfrågan, 

hög konkurrensintensitet och politisk turbulens kan leda företag till att välja en mindre 

riskfylld inträdesmetod (Chan & Hwang, 1992; Slangen & Tulder, 2009). Hollensen (2011) 

menar att företags krav på graden av flexibilitet påverkas av den ekonomiska risken, den 

aktuella växelkursen samt den politiska risken i landet, där Anderson och Gatignon (1986) 

definierar flexibilitet som ”förmågan att snabbt kunna förändra system och metoder till en 

låg kostnad”.  

2.3 Inträdesmetoder 

Inträdesmetoder är en institutionell ordning som är nödvändig för ett företags inträde av 

produkter, humankapital och teknologi på en ny marknad. Det finns ingen idealisk eller 

fulländad inträdesmetod som är generellt applicerbar då valet beror på ett flertal faktorer 

(Hollensen, 2011). Det finns många klassifikationer av inträdesmetoder vilka varierar i grad 
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av kontroll, investering, risk och flexibilitet (Czinkota et al., 2011; Luo, 2001; Ripollés, Blesa 

& Monferrer, 2012), vilka sammanfattas i figur 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Inträdesmetoder i förhållande till kontroll, investering, risk och flexibilitet 

 

2.3.1 Indirekt- och direkt export 

Företag med begränsade resurser som önskar göra en mindre investering på en utländsk 

marknad kan göra detta genom indirekt eller direkt export i samarbete med en lokal agent 

eller distributör (Hollensen et al., 2011). När ett företag är nytt på den globala marknaden är 

det enligt Johansson (2009) fördelaktigt att träda in med en metod som innebär en 

förhållandevis låg investering samt liten kontroll över verksamheten, då strategin medför en 

lägre risk (Hollensen, 2011). Emellertid understryker Anderson och Gatignon (1986) att låg 

kontroll kan försvåra arbetet att följa företagets strategier och mål. 

 

Indirekt export representerar verksamheten med lägst kontroll och innebär att företaget inte är 

i direkt kontakt med den utländska marknaden utan istället outsourcar arbetet till en 

utomstående försäljningsorganisation. Vid direkt export ansvarar företaget istället själv för att 

marknadsföra och sälja produkten eller tjänsten på marknaden genom en agent, distributör 

eller importör, vilket medför större kontroll (Goodnow, 1986; Hollensen 2011; Hollensen et 

al., 2011). Ett företag som ska introducera sin produkt på en utländsk marknad måste 

bestämma huruvida det ska ske genom interna eller externa oberoende säljstyrkor och 

distributörer, där legala restriktioner på den lokala marknaden kan ha inverkan på 

distributionens form (Anderson & Coughlan, 1987). Enligt Anderson och Coughlan (1987) 

finns det för- och nackdelar med båda metoderna, då användning av interna distributörer 

medför kontroll, ansvar, åtagande och risker medan nyttjande av externa, oberoende 

säljstyrkor gör det möjligt för företaget att handplocka en lokal distributör som har kunskaper 

om den aktuella marknaden.  
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2.3.2 Licensiering och joint venture 

De företag som önskar behålla ökad kontroll över verksamheten kan etablera sig genom 

licensiering eller joint venture (JV) vilka medför begränsad flexibilitet och ökade 

investeringar (Slangen & Tulder, 2009). Att gå från en låg nivå av kontroll till en högre 

innebär att företaget måste investera mer kapital vilket ökar riskerna (Chaponnière & Lautier, 

1995) men tillåter då företaget att ta del av marknads- och ägandespecifika fördelar (Agarwal 

& Ramaswami, 1992). För att övervinna externa osäkerheter på marknader menar Inkpen och 

Beamish (1997) att företag måste få tillgång till lokal kännedom, vilket kan göras genom 

anskaffning av kunskap från en annan part.  

 

Vid ett licensieringssamarbete överlåter moderbolaget rätten att producera, sälja och/eller 

marknadsföra varan eller tjänsten till en tredje, lokal partner. Detta sker dock helt utan ett 

skifte i ägarskapet (Sherman, 2005).  López-Duarte och Vidal-Suárez (2010) förklarar att ett 

JV skapas som ett nytt företag genom att ett utländskt och ett lokalt företag skapar en allians, 

vilket innebär att det utländska moderföretaget aldrig ges fullt ägarskap eller kontroll 

(Czinkota et al., 2011). Även kunskap och risker fördelas parterna emellan (Nielsen & 

Nielsen, 2011) där graden av kontroll och resursåtagande varierar beroende på 

ägarskapsstrukturens fördelning (Chan & Hwang, 1992). Kogut och Singh (1988) 

argumenterar för att det kulturella gapet kan påverka graden av ägande där ett större kulturellt 

gap bidrar till att den lokala partnern anförtros mer kontroll med anledning av dennes 

kunskaper om den lokala marknaden (López-Duarte & Vidal-Suárez, 2010).  

 

Att starta upp ett JV eller teckna ett licensavtal är inte alltid helt problemfritt då det ofta 

uppkommer oro över att dela egendom (Kogut & Singh, 1988), då det ständigt finns en risk 

att lokala partners agerar utifrån egna intressen och därmed inte tar beslut som är förmånliga 

för det utländska företaget (Agarwal & Ramaswami, 1992; López-Duarte & Vidal-Suárez, 

2010). 

 

2.3.3 Direktinvesteringar 

På dynamiskt växande marknader med stort behov av global integration bör företag enligt 

Luo (2001) etablera en verksamhet med moderbolaget som ägare i hemlandet, vilket medför 

hög kontroll, hög risk, stora investeringar och låg flexibilitet (Hollensen 2011, Luo, 2001). 

Utländska direktinvesteringar är känsliga för externa osäkerheter, såsom kulturella skillnader, 

då dessa kräver stora och oåterkalleliga investeringar samtidigt som företaget ges låg 
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flexibilitet (Hollensen, et al., 2011) vilket bland annat försvårar en eventuell avveckling av 

verksamheten (López-Duarte & Vidal-Suárez, 2010). Små och medelstora företag som önskar 

ha stor kontroll över sin utländska verksamhet kan i slutändan behöva upprätta verksamhet 

som ger mindre kontroll på grund av resursåtagandets omfattning (Hollensen, et al., 2011). 

 

De vanligaste formerna av utländska direktinvesteringar är enligt Klimek (2011) förvärv eller 

sammanslagningar av företag. Därtill förekommer så kallade Greenfield-investeringar som 

innebär att moderbolaget startar upp ny verksamhet genom att bygga upp nya operativa 

anläggningar (Müller, 2007). Enligt Klimek (2011) leder denna typ av investeringar till ett 

utbyte av organisatoriska och teknologiska kunskaper och Ahsan och Musteen (2011) menar 

vidare att direktinvesteringar ger företag ökad kunskap i hantering av lokala leverantörer, 

kunder, partners och myndigheter vilket kan effektivisera hantering av externa osäkerheter. 

2.4 Sammanfattning av teoretiskt ramverk 

Sammanfattningsvis finns det olika teorier som redogör för företags skilda 

internationaliseringsstrategier där marknadsinträden i huvudsak grundar sig på 

nätverksrelationer, tillvaratagna affärsmöjligheter samt reaktiva och proaktiva motiv. 

Internationalisering kan ses som en ekonomisk och rationell beslutsprocess vilken baseras på 

olika faktorer såväl inom företaget som i omgivningen, men kan även grunda sig i 

slumpartade  marknads- och affärsmöjligheter. Internationaliseringsstrategin tillsammans 

med inträdesmotiv och kringliggande omständigheter kan leda företag till olika 

etableringsmetoder där varje metod för med sig en viss grad av kontroll, investering, risk och 

flexibilitet och ger följaktligen skilda förutsättningar för företags verksamhet på utländska 

marknader.  
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3. Metod 

3.1 Forskningsprocess 

Då det finns förhållandevis lite kunskap om hur svenska företags etablering i Saudiarabien ser 

ut är det viktigt att ge en verklighetsförankrad bild av processen genom att övergripande 

beskriva situationen. Uppsatsen avser således att beskriva hur ett visst fenomen ter sig, vilket 

enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2007) resulterar i en deskriptiv studie. Vidare ämnar 

studien redogöra för bakomliggande faktorer vilket ytterligare klargör förståelsen av 

fenomenet då dess natur i denna kontext är ospecificerad, vilket följaktligen ger en 

förklarande undersökning av explorativ karaktär. Genom att komplettera beskrivningen med 

en explorativ ansats ges studien mer substans och trovärdighet då läsaren får en förståelse för 

varför företagen i fråga handlade på givet sätt (jfr. Saunders et al., 2007). 

 

Då studien undersökte en kontext- och företagsspecifik process för ett litet antal objekt 

motiverades en kvalitativ metod för insamlingen av primärdata samt en kvalitativ analys. 

Detta med anledning av att det fordrades en mer ingående förståelse för att kunna identifiera 

de bakomliggande faktorer och de problem som uppstod kring inträdesprocessen. I enlighet 

med Bryman (2008) syftar således undersökningens kvalitativa datainsamling till att skapa en 

ingående förståelse genom specificerad information. 

3.2 Fallstudie 

Studien innefattar en fallstudie av svenska företags inträdesprocesser i Saudiarabien, vilket 

exemplifieras genom sex olika empiriska redogörelser från företag verksamma inom samma 

bransch. Detta medförde att det specifika fenomenet undersöktes i en likvärdig kontext från 

ett flertal utgångspunkter, vilket enligt Saunders et al. (2007) syftar till en fallstudie. Då 

studien ämnar besvara frågorna hur och varför krävdes insamling av omfattande information 

för att undersökningen skulle resultera i både översiktlig och ingående kunskap om 

fenomenet.  

3.3 Primär datainsamling 

Den specifika bransch som undersöktes var tillverkningsbranschen, vilken valdes utifrån två 

kriterier; (1) branschen skulle vara väl representerad av svenska företag på den saudiarabiska 
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marknaden samt (2) att det inom branschen skulle finnas ett brett spektrum av möjliga 

inträdesmetoder. Detta säkerställdes genom en förundersökning om branschers representation 

i landet via statliga institutioners webbplatser samt genom jämförelser av möjliga 

inträdesmetoder inom representerade branscher i Saudiarabien.  

 

Urvalet av företag baserades på fyra kriterier; (1) det skulle vara grundat i Sverige, (2) det 

skulle vara verksamt inom tillverkningsbranschen, (3) det skulle vara verksamt i Saudiarabien 

samt (4) det skulle arbeta kvar en anställd som kunde delge information kring inträdet. Ett 

nittiotal företag, vilka uppfyllde kriterierna (1) och (2), kontaktades via e-post där de företag 

som uppfyllde samtliga kriterier tillfrågades om medverkan i intervjuer. Det var företagens 

tillgänglighet samt möjlighet till medverkan som slutligen avgjorde vilka företag som valdes 

ut.  

 

I enlighet med Kvale och Brinkman (2009) lades stort fokus på att hitta rätt respondenter då 

kvaliteten i intervjuerna var avgörande för analysen. För att vara försäkrade om att passande 

respondenter deltog utarbetades tre kriterier; (1) personen skulle arbeta kvar på företaget, (2) 

ha god kunskap om företagets inträdesprocess på den Saudiarabiska marknaden samt (3) i 

dagsläget vara delaktig i företagets arbete i Saudiarabien. Studiens respondenter presenteras i 

tabell 1. 

 

Företag Namn Nuvarande position Intervjuform 

Ascade Johan Harrysson  Vice VD Sales & Account Telefonintervju 

Camfil Farr Lennart Schröder VD Camfil International Telefonintervju 

Getinge Infection 

Control (GIC) 

Wilhelm Tham VD GIC Mellanöstern/ 

Afrika 

Telefonintervju 

Regin Johan Hervéus  Area Manager  Telefonintervju 

Sandvik Mining och 

Construction (SMC) 

Brahim Assi Försäljningsansvarig 

Mellanöstern SMC 

E-post 

korrespondens 

Trioplast  Hans Karlsson VD Trioplast Landskrona  Telefonintervju 

Tabell 1. Översikt av studiens respondenter 
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 Den primära datainsamlingen skedde genom individuella intervjuer i enlighet med Jacobsen 

(2002) då de utfördes för ett specifikt ändamål i syfte att besvara ett flertal frågeställningar. 

Eftersom studien ämnar ge en helhetsöversikt över ett visst fenomen krävdes det att 

respondenterna talade fritt om området och bidrog med personliga uppfattningar, vilket var 

möjligt att uppnå med personliga intervjuer (jfr. Saunders et al., 2007). Det var även viktigt 

att respondenternas svar analyserades direkt för att ha möjlighet att ställa omedelbara 

följdfrågor, i syfte att utveckla diskussionen och således möjliggöra en djupare analys. På 

grund av den begränsade tidsramen samt respondenternas geografiska positioner bedömdes 

telefonintervjuer vara en passande intervjumetod, då författarna ansåg att detta skulle ge 

tillräcklig information. En av intervjuerna genomfördes via öppna frågor i e-post då 

respondenten inte var tillgänglig via telefon på grund av frekvent resande och tidsbrist.  

 

I samband med den sista intervjun ansåg författarna att studien uppnått en bred empirisk 

mättnad då ytterligare intervjuer inte ansågs tillföra mer relevant information. Intervjuerna 

ledde inte till en djup empirisk mättnad då detta hade krävt en betydligt mer omfattande 

studie, vilket heller inte var aktuellt eftersom studien ämnade översiktligt undersöka 

fenomenet. 

 

För att ge det empiriska materialet mer substans genomfördes en 1,5 timmes lång intervju 

med Peter Önnby från svenska Exportrådet. Exportrådet hjälper svenska företag att etablera 

och utveckla verksamhet i utlandet genom skräddarsydda lösningar för hela 

etableringsprocessen (Exportrådet, 2012b). Önnby har specialistkunskaper om svenska 

företags inträde på den saudiarabiska marknaden i och med sitt arbete som Area Manager på 

Exportrådets kontor i Riyadh, Saudiarabien, och bedömdes följaktligen vara en värdefull 

källa. Intervjun hölls innan övriga intervjuer i syfte att ge författarna en tydlig bild av 

Saudiarabien samt en generell bild av svensk företagsverksamhet i landet, vilket presenteras i 

ett separat avsnitt i kontexten. Intervjun skedde i form av ett personligt möte med en öppen 

och ostrukturerad dialog (jfr. Saunders et al.,2007). 

 

3.3.1 Intervjuguide och intervjuprocess 

Intervjuerna var semi-strukturerade då en intervjuguide med ett flertal teman fastställdes i 

förväg med en ingående ordningsföljd som föranlät öppna svar. Då syftet var att undersöka 

inträdesprocessen och de bakomliggande faktorerna utarbetades ett flertal teman (jfr. 

Jacobsen, 2002); (1) inträdet på den Saudiarabiska marknaden, (2) företagsspecifika faktorer 
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samt (3) omgivningsfaktorer. Inom dessa tre teman utformades sedan ett antal 

diskussionspunkter och frågor av öppen karaktär för att fullständigt besvara varje tema i sin 

helhet, vilket svarar mot studiens explorativa karaktär (Dalen, 2008), (se bilaga 1). 

Intervjuguiden upprättades i syfte att säkerställa att alla teman diskuterades i samtliga 

intervjuer för att införskaffa ett tillräckligt underlag för jämförelse och analys. Ett 

intervjuunderlag skickades ut ett par dagar innan intervjun i förberedande syfte, (se bilaga 2). 

Intervjuerna resulterade i styrda dialoger som pågick i ungefär 30 minuter. Efter 

respondenternas godkännande spelades samtliga samtal in för att förhindra eventuellt 

informationsbortfall samt felaktiga tolkningar.  

 

Efter att inspelningarna avlyssnats noga transkriberades dessa, där det talande språket 

detaljerat skrevs ned till skriftlig form (jfr Saunders et al., 2007). Därefter sammanställdes den 

information som ansågs vara relevant för uppsatsens syfte och problemställningar i kortare 

sammanfattningar. En diskussion fördes sedan författarna emellan kring de sammanfattade 

transkriberingarna för att på så sätt identifiera potentiella meningsskiljaktigheter, vilket la 

grunden för eventuella uppföljningsfrågor till företagen. För att slutligen säkerställa att den 

givna informationen tolkats rätt skickades respektive transkribering inklusive 

uppföljningsfrågor till respektive respondent som fick ge kommentarer samt en komplettering 

av innehållet. 

 

Vid e-postkorrespondensen sändes intervjuguiden med öppna frågor, vilka var anpassade för 

svar via e-post, och respondenten fick sedan även ta del av uppföljningsfrågor via e-post. 

3.4 Sekundärdata 

Två typer av sekundärdata inhämtades; information om Saudiarabien samt kompletterande 

information för studiens primärdata. För att möjliggöra ett kontextavsnitt om Saudiarabien 

inhämtades fakta från Utrikesdepartementet, Svenska Ambassaden, Svenska Exportrådet, 

Saudi Arabia General Investment Authority samt från en vetenskaplig avhandling av 

Saudiarabiens landsprofil från Marketline. Sekundärdata om de medverkande företagen var 

nödvändig för att kunna ge en grundlig och generell beskrivning av företagen ifråga. 

Informationen erhölls dels från företagens egna hemsidor och dels från den välkända 

hemsidan Retriever som tillhandahåller offentlig företagsinformation, vilken enligt Saunders 

et al. (2007) definieras som dokumentärt skriftligt material.  
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3.5 Analysprocess 

Analysen framarbetades under hela uppsatsprocessen för att nå trovärdiga slutsatser (jfr. 

Merriam, 1988). I enlighet med Gustavsson (2004) orienterades datainsamlingen i rätt 

riktning genom att analysen och datainsamlingen fortskred i en simultan process. 

Fortsättningsvis kompletterades det teoretiska ramverket parallellt under insamlingen av data 

för att på detta sätt möjliggöra en djupgående analys av insamlad empirisk information. För 

att ge en tydlig och sammanhängande skildring av respektive företags empiriska redogörelse 

presenteras dessa separat (jfr. Saunders et al., 2007) på grund av kontextens komplexitet. 

Varje redogörelse presenteras med en inledande sammanfattning av företaget i fråga vilken 

följs av en sammanställning av intervjun med respektive respondent. Inträdesprocesserna 

analyserades först i varje specifik företagskontext vilka sedan tväranalyserades där likheter 

och skillnader identifierades utefter författarnas egna tolkningar, vilka till viss del formades 

utav den teoretiska referensramen. Den kontinuerliga analysen var behjälplig i processen att 

uppnå empirisk mättnad. I den avslutande analysen ställdes insamlad empiri i förhållande till 

den teoretiska referensramen samt kontexten och analyserades då kvalitativt utifrån studiens 

syfte och problemställningar, vilken enligt Hsieh och Shannon (2005) benämns konventionell 

innehållsanalys. 

3.6 Studiens begränsningar och kvalitet 

Primärdata insamlades från respondenter med kunskap om inträdesprocessen och företagens 

arbete i Saudiarabien, vilket torde ha genererat specifik och trovärdig information. Hänsyn 

togs dock till att respondenterna kan ha undanhållit betydelsefull information i syfte att 

skydda sina egna eller företagens intressen, vilket författarna anser vara ett oundvikligt 

problem vid kvalitativa studier. Hänsyn togs även till att den information som framkom i 

intervjuerna inte var objektiva sanningar och hanterades heller inte som det. Då det empiriska 

materialet baserades på information från företag som själva valt att delta i studien kan 

resultatet ha påverkats av företagens egenintressen, där företag som upplevt stora problem 

med sin inträdesprocess medvetet valt att inte delta i studien. Denna typ av utebliven 

information bortsågs från då studien ämnar komplettera ett relativt outforskat empiriskt fält. 

Att respondenterna kan ha blivit påverkade av författarna under intervjuförfarandet tas även i 

beaktande (jfr. Saunders, 2007), men ses nödvändigtvis inte som något negativt. I syfte att 



   

 16 

minimera författarnas påverkan eftersträvades ett neutralt intryck och det klargjordes även att 

samtliga svar var likvärdigt lämpliga för studien. Frågor ställdes stundtals med olika 

formuleringar och i skild ordningsföljd vilket kan ha påverkat svaren, men torde inte ha 

snedvridit studien nämnvärt.  

 

Då intervjuerna genomfördes via telefon kan visst informationsbortfall ha skett eftersom 

författarna inte såg respondentens kroppsspråk, ansiktsuttryck eller reaktioner. För att undvika 

informationsbortfall ställdes kontinuerliga följdfrågor under intervjuerna och 

transkriberingarna skickades till respondenterna som fick addera relevant information. 

Fördelen med telefonintervjuer var att intervjuareffekten kunde reduceras då respondenten 

inte kunde skapa sig förutfattade meningar genom beteende eller utseende (jfr. Jacobsen, 

2002). För att erhålla information från SMC var data tvunget att samlas in via e-

postkorrespondens. Detta ansågs inte vara det lämpligaste sättet att samla in data, men 

informationen bedömdes vara relevant för studien och valdes därför att inkluderas.  

 

Den retrospektiva aspekten togs i beaktande då den kan ha bidragit till ett visst 

informationsbortfall. Detta kan ha varit särskilt påtagligt för Getinge som etablerade 

verksamhet i Saudiarabien redan för 30 år sedan. Samtliga respondenter kunde dock delge 

väsentlig information kring företagens inträden och hade vidare mycket goda kunskaper om 

verksamheten i Saudiarabien och ansågs således vara betydelsefulla källor. 

 

Det faktum att det empiriska materialet analyserades utifrån författarnas individuella 

tolkningar kan skapa begränsningar vid analysen, men sökte åtgärdas genom diskussioner om 

meningsskiljaktigheter författarna emellan samt genom informationsavstämning med 

respondenterna. Under studieprocessen hölls även diskussioner med studiekamrater och 

handledare för att säkerställa uppsatsens objektiva innehåll. Med beaktande av 

undersökningens kvalitativa karaktär är studien inte statistiskt generaliserbar, däremot är det 

möjligt att till viss mån generalisera de analytiska resultaten över företags inträdes- och 

verksamhetsprocesser på den saudiarabiska marknaden, då fallstudien testar befintlig teori 

(jfr. Yin, 2003). Då endast svenska företag studerades kan inte studien generaliseras till 

företag med annan nationell härkomst eftersom företagen kan tänkas representera olika 

företagskulturer, strategier och visioner.  
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För att göra en relevant avgränsning för ämnet samt säkerställa en lämplig operationalisering 

hölls intervjun med Exportrådet innan övriga intervjuer. Fortsättningsvis baserades det 

framställda intervjuunderlaget på den teoretiska referensramen för att inkludera alla möjliga 

perspektiv och säkra intervjufrågornas relevans i förhållande till uppsatsens syfte och 

frågeställningar, vilket i enlighet med Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2007) 

höjer begreppsvaliditeten. Frågorna var av öppen karaktär då författarna önskade att 

respondenterna talade fritt för att få med all potentiell information inom ämnet och samma 

frågor ställdes till alla respondenter, vilket stärker trovärdigheten av insamlad primärdata. 

Emellertid kan det vara svårt att verifiera den subjektiva information som angavs av 

respondenterna, såsom uppfattningar om kulturella skillnader och dylikt. Studiens 

resultatvaliditet ökar genom att den teoretiska referensramen grundades på tillförlitliga och 

väsentliga källor med gott renommé samt att intervjuerna genomfördes med kvalificerade 

personer med god kunskap om det studerade fenomenet (jfr. Esaiasson et al., 2007). För att 

öka giltigheten av de funna resultaten tillämpade författarna en genomgående källgranskning.  

 

Då metodiken grundligt förklaras ska det vara möjligt att utföra en likvärdig undersökning 

och i enlighet med Jacobsen (2002) ska det även vara möjligt att återfå liknande resultat, då 

respondenterna har delgett information om en allmän process inom företaget. Emellertid kan 

likvärdiga resultat inte försäkras på grund av subjektiviteten i svaren. Överförbarhet är i större 

utsträckning förknippat med kvantitativa studier då grundantagandet är möjlighet till ett 

ekvivalent resultat, vilket kan vara svårt att uppnå vid kvalitativa studier (Bryman, 2008). Då 

studien är kontextspecifik för Saudiarabien kan de företagsspecifika faktorerna spela stor roll 

för resultatet i en likvärdig studie, däremot förmodas återkommande mönster kunna framträda 

då omgivningsfaktorerna torde vara av samma karaktär. 
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4. Empirisk kontext av Saudiarabien 

4.1 Politiska faktorer 

Statsskicket i Saudiarabien är absolut monarki där Kung Abdullah, som varit enväldig stats- 

och regeringschef sedan 2005, mottar råd från sin rådgivande församling och religiösa ledare 

(Sveriges Ambassad, 2012b). Enligt Önnby (2012) genomför Kung Abdullah liberala 

reformer, trots de tydligt konservativa traditioner som existerar i Saudiarabien. Emellertid 

påpekar Sveriges Ambassad (2012b) att liberalism i västerländsk bemärkelse inte förekommer 

i landet. Kung Abdullah har visat sin liberala sida genom att exempelvis introducera rösträtt 

för kvinnor i kommunvalen inför 2015 och Sveriges Ambassad (2012b) förklarar att detta är 

ett stort symboliskt steg för landet då kommunalvalen är den enda möjligheten för saudierna 

att påverka den politiska processen då hälften av platserna i kommunförsamlingarna är 

folkvalda. Det finns följaktligen ingen tillåten opposition mot stats- och regeringschefen utan 

tronen ärvs patrilinjärt inom kungafamiljen, som även erhåller de tyngre ministerposterna 

(Marketline, 2012; Sveriges Ambassad, 2012b). Önnby förklarar att då islam motsätter sig 

beskattning har landet ingen individuell inkomstskatt2, men trots detta bistår den saudiska 

staten med gratis sjukvård och utbildning (Sveriges Ambassad, 2012b). Landet tillämpar idag 

ett Saudization-program i syfte att öka arbetsmöjligheterna för lokalbefolkningen. År 2011 

infördes nya regleringar som inom Saudization-programmet reglerar den procentandel saudier 

som privata bolag måste anställa, där även anställning av kvinnor uppmuntras genom att en 

anställd saudisk kvinna motsvarar fyra manliga saudiska arbetare (Önnby, 2012). 

4.2 Ekonomiska faktorer 

Under år 2011 var Saudiarabiens totala BNP 560,3 miljarder USD med en tillväxttakt på 6,5 

procent och en inflation på fem procent. Landet innehar cirka en fjärdedel av världens kända 

oljeresurser (Utrikesdepartementet, 2012) vilket enligt Sveriges Ambassad (2012b) bidragit 

till att landet har stabila finanser då oljan utgör 90 procent av den totala exporten. Ett av 

statens mål är att minska landets oljeberoende genom att utveckla infrastrukturen och på så 

sätt attrahera utländska investeringar (Marketline, 2012). Enligt Önnby (2012) har de företag 

som producerar lokalt i Saudiarabien rätt att exportera tullfritt inom GCC och kan därutöver ta 

                                                
2 Företagsverksamheter beskattas däremot (Önnby, 2012) 
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ut tio till femton procent högre pris när försäljning sker till statliga organisationer, utan att 

missgynnas i upphandlingar. 

4.3 Sociala faktorer 

År 2012 uppmättes den saudiska folkmängden till 26,5 miljoner, varav 5,6 miljoner är 

utländska medborgare och Sveriges Ambassad (2012b) rapporterar vidare att det inte råder 

religions- eller församlingsfrihet i landet vilket medför att hela befolkningen är muslimsk. 

Önnby (2012) anser att det saudiska samhället är konservativt då bland annat gamla 

traditioner värderas högt. I Saudiarabien finns ett antal restriktioner av sådant som ofta ingår i 

en västerländsk vardag som exempelvis viss förtäring av alkoholhaltiga drycker eller griskött, 

fotografering och veckotidningar kan uppfattas som anstötliga (Exportrådet, 2012d). 

Dessutom är kvinnor inte tillåtna att köra bil, men däremot sker reformer såsom kvinnors 

ökade integration på arbetsmarknaden genom Saudization-programmet (Önnby, 2012). 

Saudiarabiens HDI-index över förväntad livslängd, utbildningsnivå och BNP är i nuläget 

lägre än andra nationer med likvärdig BNP per capita (Marketline, 2012) vilket enligt 

Utrikesdepartementet (2011) är en utmaning för den saudiska staten, som bland annat 

erbjuder kostnadsfri utbildning, sjukvård och generösa bostadslån för att främja hög 

levnadsstandard och utveckling. 

4.4 Teknologiska faktorer 

Enligt Önnby (2012) var utnyttjandet av modern teknik exceptionellt lågt i Saudiarabien för 

ca 50-60 år sedan. Den tekniska utvecklingstakten har således varit hastigt uppåtstigande 

vilket till viss del bidragit till okunskap och oförståelse för dagens moderna samhälle (Önnby, 

2012). Den explosionsartade utvecklingen har varit möjlig genom landets oljeintäkter. 

Tidigare fokus på utveckling av infrastrukturen har skiftat till en diversifiering av ekonomin, 

vilket kräver en utveckling inom det teknologiska fältet, då utbildningen inom området idag är 

bristfällig (Marketline, 2012). 

4.5 Legala faktorer 

Rättssystemet i Saudiarabien är baserat på Islams heliga skrift Koranen och sharia-rätten, 

vilken inte är grundlagsfäst utan tolkas fritt av domare i deras beslut, vilket påverkar 

rättssäkerheten (Utrikesdepartementet, 2011). Rättsväsendets självständighet är lagreglerad 

och Justitieministeriet, vilket är utsett av Kung Abdullah, har indirekt inflytande över 
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domstolarna samt rättsutövningen genom administrativ och finansiell kontroll. I enlighet med 

Marketline (2012) håller inte det konservativa rättssystemet internationell standard och med 

anledning av att Kung Abdullah är politiskt och juridiskt överhuvud samt att det är kungens 

uppgift att tillsätta ministerposterna blir rättsystemet en konsekvens av politisk auktoritet. 

4.6 Affärsklimat 

I enlighet med Exportrådet (2012c) kännetecknas affärskulturen av en lugn atmosfär då den 

generella inställningen är att allting ordnar sig. Detta kan vanligen leda till inställda eller 

uppskjutna möten och tidskrävande förhandlingar, vilket beror på omständliga byråkratiska 

processer (Önnby, 2012).  Affärskulturen präglas även av formaliteter där bland annat titlar är 

mycket viktiga fram tills dess att parterna är välbekanta med varandra (Exportrådet, 2012c). 

Enligt Saudi Arabia General Investment Authority (SAGIA) (2012) är utländska investeringar 

generellt uppskattade men emellertid är viss verksamhet begränsad till att endast tillfalla 

saudier eller GCC-medlemmar med anledning av Saudiarabiens legala och kulturella 

traditioner. Enligt Önnby är SAGIA numera mer selektiva med valet av utländska företag som 

får tillåtelse att etablera sig i landet, då myndigheten strävar efter att attrahera företag som 

adderar värde till den saudiska marknaden och inte konkurrerar ut saudiska bolag. 

4.7 Svensk företagsverksamhet i Saudiarabien 

Ett företag som önskar träda in på den Saudiarabiska marknaden har möjlighet att upprätta ett 

antal företagsvarianter och enligt Önnby (2012) inkluderar den vanligaste inträdesformen ett 

samarbete med en distributör, där den lokala försäljningen och marknadsföringen sköts av den 

lokala, saudiske partnern 3 . Andra vanliga etableringsformer är JV, Limited Liability 

Company, Technical Support Office och Branch Office (se SAGIA Investment Guide, 2012). 

Önnby (2012) förklarar att det mest centrala i valet av företagsform är huruvida företaget 

önskar arbeta med lokal marknadsföring samt återkommande försäljning eller inte. Ett svenskt 

företag som aktivt vill arbeta i och fakturera från Saudiarabien måste enligt lag samarbeta 

med en lokal partner, medan ett företag som endast har ett fåtal potentiella kunder på 

marknaden och på egen hand önskar sköta försäljningen och faktureringen från ett annat land 

har möjlighet till det. Vidare har ett utländskt företag legal rätt att starta upp ett helägt 

dotterbolag för exempelvis produktion och service på egen hand, såvida de inte säljer lokalt i 

landet. Emellertid inser snabbt många företag som börjar göra affärer på distans att det är en 
                                                
3 Lokala företag i Saudiarabien innehar olika typer av licenser, där olika licenser krävs för olika verksamheter 
(Önnby, 2012) 



   

 21 

mycket långsam process och att det är en stor fördel att vara lokalt representerad på 

marknaden. För att komma in i landet krävs ett visum och för att erhålla detta krävs det att 

personen ifråga har en anställning i landet, alternativt blivit personligt inbjuden. Enligt Önnby 

(2012) är det inte ovanligt att företag i första hand startar upp verksamhet i UAE då det 

innebär en smidigare process för företaget samtidigt som det får en geografisk närhet i 

regionen vilket kan underlätta när företaget sedan ska börja utveckla verksamhet i 

Saudiarabien. 

 

Önnby (2012) menar att det är vanligare att ett svenskt företag startar upp ett JV än ett 

licensieringssamarbete med en saudisk organisation då saudiska parter ofta vill ha en 

representant på plats som ett åtagandebevis. Att sköta försäljning genom en lokal distributör 

medför en förhållandevis låg kostnad för företaget men det finns vidare ingen garanti för att 

distributören sköter arbetet på lämpligt sätt. Den låga kontrollen leder till hög osäkerhet över 

hur företaget blir företrätt på marknaden, om det inte finns fysiska personer från företagen 

representerade i landet. Avtalsskrivandet mellan parterna vara en komplicerad process och om 

ena partnern önskar dra sig ur tas ofta ärendet till domstol vilket kan resultera i en långdragen 

och byråkratisk process. Det är även viktigt att svenska företag inte sluter exklusiva avtal med 

en saudisk partner som på ett missgynnsamt sätt kan förhindra alternativa ingångar på 

marknaden. I Saudiarabien fattas beslut snarare i toppen av en organisation där relationer och 

koncept är av större vikt är specifika detaljer. Av den anledningen är det en fördel att bygga 

upp ett bra kontaktnät, vilket lättast görs med hjälp av en lokal partner. Önnby (2012) 

förklarar vidare att svenska produkter representerar hög kvalitet i Saudiarabien, vilket i sin tur 

leder till mindre priskänslighet men en väletablerad relation är trots detta av stor vikt för att 

ett lokalt bolag ska överväga ett inköp från ett svenskt företag. 
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5. Empirisk redogörelse av deltagande företag 

5.1 Ascade 

Ascade är global leverantör av mjukvaror och konsulttjänster för telecom-operatörer med 120 

anställda runtom i världen och koncernen hade år 2011 en omsättning på cirka 111 miljoner 

SEK (Retriever, 2012a). Företaget grundades år 1997 och är numera en del av den 

internationella koncernen CSG International (Ascade, 2012a). I Mellanöstern finns Ascade 

idag representerade i Egypten, UAE, Qatar, Oman och Saudiarabien, där 

försäljningsprocessen initierades år 2007 (Harrysson, 2012). Företaget är idag verksamt på 

samtliga kontinenter (Ascade, 2012b). 

 

Ascade expanderar vanligtvis sin verksamhet på grund av mättade marknader då företaget 

endast har två eller tre potentiella kunder per land. Efter det att företaget etablerat sig på den 

europeiska marknaden trädde de in på den asiatiska marknaden och beslutade sig därefter att 

inta Mellanöstern. Innan företaget startade upp verksamhet i Saudiarabien etablerade de sig i 

Dubai där ett lokalt kontor upprättades år 2007 då en etablering av verksamhet i UAE ansågs 

vara relativt okomplicerat. Efter inträdet i UAE insåg Ascade att den största marknaden i 

regionen var Saudiarabien och initierade då en diskussion om hur de skulle nå den 

saudiarabiska marknaden. Beslutet om att starta försäljning i Saudiarabien grundade sig på det 

faktum att de såg en stor investeringsvilja och ett omfattande användande av teletrafik i 

landet. Ascade sände år 2007 sin första kommersiella offert till det statliga bolaget Saudi 

Telecom. Offerten slarvades dock bort av budfirman och Ascade valde då, efter en utredning 

av passande saudiska partners, att inleda ett samarbete med ett stort lokalt konsultbolag. 

Konsultbolaget assisterade med att sända den kommersiella offerten på nytt och även vid den 

första kontrakteringen med Saudi Telecom som skedde två år senare. Företagets andra kund i 

Saudiarabien, en stor privatägd mobiloperatör, kontaktades av Ascade direkt, som valde att 

kontraktera affären från kontoret i Dubai. Affären med Saudi Telecom skedde således via den 

saudiske distributören medan affären och försäljningen till den privata mobiloperatören 

kontrakterades direkt från kontoret i Dubai. Vid affären med mobiloperatören krävdes det att 

Ascade hade personal på plats för att bistå vid försäljning och support och det var 

problematiskt att förmå anställda att flytta till landet. Detta utföll i att de anställda bor i Dubai 

och arbetar i Saudiarabien, men trots samarbetet med det lokala bolaget har det varit 
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komplicerat att skaffa visum. Då Ascade endast har ett fåtal potentiella kunder per marknad 

har det inte varit aktuellt att starta upp ett hel- eller delägt bolag då detta kräver för mycket 

administration. Byråkratin i Saudiarabien har lett till långsamma och komplicerade 

beslutsprocesser och det har även varit svårt att få saudierna att följa avtalen samt att erlägga 

betalning i tid, vilket fördyrat arbetet. Även själva avtalsskrivandet har varit komplicerat på 

grund av den svårtolkade lagstiftningen. 

5.2 Camfil Farr 

Camfil Farr (Camfil) startade i Sverige 1963 och är idag en global koncern som tillverkar och 

säljer luftfilterprodukter och har drygt 3200 medarbetare runt om i världen (Camfil, 2012). År 

2011 hade koncernen en omsättning på cirka 4,5 miljarder kronor (Retriever, 2012b) där de 

internationella marknaderna stod för nästan 90 procent av den totala försäljningen. Företaget 

etablerade verksamhet i Mellanöstern år 1995 då även försäljningen i Saudiarabien initierades 

(Schröder, 2012).  

 

Camfil koncernen har från start stegvis tagit sig an internationella marknader med stor 

marknadspotential, där företagets internationalisering startade på den europeiska marknaden, 

för att sedan övergå till Asien och därefter Mellanöstern. Saudiarabien hade en hög 

efterfrågan av företagets produkter och innan Camfil inledde försäljning år 1995 genomfördes 

ett gediget förarbete, vilket skedde genom en ingående marknadsundersökning av 

Exportrådet. Att starta upp ett JV i Saudiarabien ansågs vara förhållandevis komplicerat och 

riskfyllt, bland annat på grund av den delade kontroll och den grad av tillit som krävdes, 

vilket resulterade i att Camfil startade upp samarbete med lokala distributörer som 

representerade företaget. Vidare kan utländska investerare i Saudiarabien ha väldigt små 

möjligheter att hävda sin rätt gentemot en lokal partner om tvister skulle uppstå, vilket var 

ytterligare en osäkerhetsfaktor som påverkade metodvalet. Det var problematiskt för företaget 

att hitta passande distributörer och de har sedan inträdet arbetat med ett antal olika. Camfil 

arbetar idag med fyra lokala distributörer vilka de känner sig trygga med. För att hitta 

distributörerna utnyttjade Camfil ett flertal kontakter, däribland saudiska konsulter och 

kunder. År 2000 etablerades ett kontor i Dubai, på grund av landets geografiska närhet och 

regleringar, för verksamheten i GCC-området. Kontorets funktion är ett så kallat ”support 

office” där tre av de 15 anställda arbetar aktivt med distributörerna i Saudiarabien för att 

utbilda och stödja dessa, men faktureringen har hittills skötts direkt från Sverige. 

Kunskapsöverföringen från Camfil till de lokala distributörerna anses vara mycket viktig då 
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det handlar om en teknisk försäljning där produkternas tekniska komplexitet, höga kvalitet 

och långa livslängd måste förmedlas. Företaget är relativt känt inom filtervärlden och kan 

enligt Schröder beskrivas som ”filtrernas NK” där han fortsätter ”det är inte billigt men det 

är riktigt, riktigt bra”. De kulturella och politiska skillnaderna försvårar arbetet i landet och 

det gällde därför att företaget skaffade sig en god kännedom om de lokala sederna, 

exempelvis bemötandet av kvinnor och hur en avsedd komplimang kan ses som en 

förolämpning av saudier. 

5.3 Getinge Infection Control 

Getinge Infection Control (Getinge) är en global leverantör av lösningar för sterilisation och 

desinfektion inom sjukvård och biovetenskap vilket grundades år 1904. Företaget bildar 

tillsammans med de två andra affärsområdena Extended Care och Medical System koncernen 

Getinge Group (Getinge, 2012). Getinge koncernen hade år 2011 en omsättning på cirka 22 

miljarder SEK och har sammanlagt 12 427 anställda världen över (Retriever, 2012c). 

Företaget började ta sig an utländska marknader i samband med att de år 1965 blev uppköpta 

av Electroluxkoncernen, vilka ägde bolaget fram till 90-talet. Getinge gick då från en 

Europabaserad marknad till en global, där företaget startade upp verksamhet i Mellanöstern 

och Saudiarabien redan på 1980-talet och finns idag representerade i 15 länder i regionen 

(Tham, 2012). 

 

Getinge trädde in på den saudiarabiska marknaden redan på 1980-talet då den framväxande 

sjukhus- och sjukvårdssektorn i landet ledde till en stor efterfrågan av företagets produkter, 

vilket indikerade stora affärsmöjligheter. Detta berodde på att Saudiarabien var, och är, 

Mellanösterns största marknad med gynnsamma naturtillgångar och en stark ekonomi, men att 

starta upp ett eget bolag med direktförsäljning i Saudiarabien ansågs vara komplicerat med 

hänsyn till de legala restriktionerna. Då ett delat ägarskap skulle ha begränsat företagets egen 

kontroll valdes exportering till landet, där den fortlöpande försäljningen skedde genom en 

lokal distributör. År 2005 genomgick dess dåvarande lokala distributör ett generationsskifte 

vilket ledde till ett försämrat samarbete med avtalsbrott från den lokala partnern. För Getinge 

resulterade detta i ett distributörsbyte och avtalsbrotten gjorde det relativt enkelt för företaget 

att häva samarbetet. Getinge kom i kontakt med sin nuvarande distributör genom sitt saudiska 

nätverk och skrev kontrakt år 2008. Hur komplicerat ett avtalsskrivande blir beror på 

distributören snarare än landet och det kritiska är således att hitta en bra distributör. Nyckeln 

för att lyckas i just Saudiarabien är enligt Getinge att hitta en passande lokal partner som kan 
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hjälpa företaget att förstå kulturen och processerna i landet. Det faktum att Saudiarabien har 

en stark ekonomi och hög population skapar en attraktiv marknad för många företag och 

framgången i Mellanöstern som region kan till stor del speglas av framgången i Saudiarabien. 

 

Getinges försäljning runtom i Mellanöstern utgår från ett lokalt kontor i Dubai där företaget 

har fyra representanter som aktivt arbetar med den saudiska distributören i form av sälj- och 

tekniksupport. För att kunna överföra relevant kunskap till distributören krävs en förståelse 

för kunderna och marknaden, vilket erhålls med en lokal närhet. Den största svårigheten med 

att ha etablerad verksamhet i ett land som Saudiarabien är enligt Getinge att förstå de 

kulturella skillnaderna som bland annat innefattar lokala regler och normer, vilka företaget 

fått ökad förståelse för genom sin distributör.  

5.4 Regin 

Regin etablerades år 1947 och utvecklar produkter samt system för inomhuskomfort och 

erbjuder även ett program för energieffektiva lösningar för fastighetsautomation (Regin, 

2012). Företaget hade år 2011 en omsättning på cirka 261 miljoner SEK och 177 stycken 

anställda världen över (Retriever, 2012d). Företaget exporterar idag till ett 50-tal länder, 

vilket ungefär står för 60-70 procent av företagets totala omsättning. Regins 

internationaliseringsstrategi går ut på att etablera sig på marknader där potentiella kunder 

själva först tagit kontakt med företaget. Regin inledde sin verksamhet i Mellanöstern under 

andra halvan av 90-talet och har idag verksamhet i Saudiarabien, UAE, Qatar, Kuwait, 

Egypten och Libanon, där inträdet på den Saudiarabiska marknaden skedde år 2002 (Hervéus, 

2012). 

 

Regin hade inga planer på att gå in i den saudiarabiska marknaden och sökte således inte 

aktivt efter ett sätt att träda in i landet. Under en mässa där Regin var representerade blev de 

kontaktade av en potentiell kund i Saudiarabien och företaget började då överväga ett inträde. 

Efter mötet på mässan reste dåvarande försäljningsansvarige till Saudiarabien för att göra en 

bedömning av den potentiella kunden. Kunden visade sig även passa som lokal partner och 

Regin började följaktligen år 2002 att exportera till det saudiska företaget som kom att bli 

dess kund, partner och distributör. Saudiarabien är företagets största och viktigaste marknad i 

regionen där de ser störst potential och tycker sig märka en låg priskänslighet, då bland annat 

Regins försäljning i Saudiarabien inte påverkades av den globala finanskrisen år 2008.  
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Den lokala distributören importerar ett stort sortiment produkter där en del används i 

distributörens egna byggprojekt. Marknadens stora efterfrågan av företagets produkter, med 

anledning av landets alla byggprojekt, bidrog till expansionen då företaget såg en stor 

potential på marknaden. En av anledningarna till varför Regin valt att endast exportera till 

Saudiarabien är att samarbetet och försäljningen genom distributören fungerar bra samt att de 

inte ser någon fördel med att vara representerade lokalt då de vid samtliga affärer överlåter 

installationsarbetet av produkterna till sina kunder. För detta krävs dock att Regin assisterar 

med utbildning, säljstöd och tekniskt support vilket sker via företagsavdelningen “Regin 

Academy” inom vilken kunderna utbildas, antingen i utlandet eller på plats i Sverige, 

beroende på behovet av utbildning. Regins konkurrenter i Saudiarabien har lokala 

representationskontor, vilket i framtiden även Regin kan komma att ha då det leder till en 

enklare försäljningsprocess samt ökad trovärdighet för företaget. Ett problem som Regin 

erfarit i landet är att saudiska firmor kräver exklusiva avtal, vilket skulle kunna begränsa 

företagets ingångar till den saudiarabiska marknaden. 

5.5 Sandvik Mining & Construction 

Sandvik Mining & Construction (SMC) tillverkar och erbjuder sina kunder utrustning och 

lösningar för bergborrning, bergbrytning, demolering och hantering av bulkmaterial etcetera 

(Sandvik, 2012a). I januari 2012 delades SMC in i två separata affärsområden inom 

Sandvikkoncernen.  År 2011 omsatte de båda affärsområdena tillsammans drygt 41 miljarder 

SEK och har globalt cirka 15 800 anställda (Sandvik, 2012b). Sandvikkoncernen initierade sin 

internationaliseringsprocess redan år 1864 och finns idag representerade i 130 länder 

(Sandvik, 2012c), där efterfrågan har prioriterat vilken marknad företaget har etablerat sig på 

(Sandvik, 2012d). I Mellanöstern har Sandvikkoncernen verksamhet i UAE, Israel, Jordanien, 

Kuwait, Libanon, Oman, Qatar, Saudiarabien, Syrien, Turkiet och Yemen (Sandvik, 2012c). 

 

Den saudiska staten önskade bredda sin produktportfölj av mineraler i syfte att minska olje- 

och kolväteberoendet samt utvidga infrastrukturen såsom skolor, vägar, bostäder med mera, 

vilket skapade en efterfrågan av Sandviks produkter. SMC erbjuder produkter och lösningar 

med en hög kvalitet, vilket saudiska företag värdesätter mer än lågt pris. Beslutet att 

expandera togs år 2007 och verksamheten i Saudiarabien initierades år 2008 genom att 

företaget fick sitt första stora avtal. Då de legala restriktionerna i landet hindrade SMC från att 

göra en direktinvestering med endast försäljning, utan en lokal partner upprättade företaget ett 

samarbete med en av koncernens äldsta distributörer. Samarbetet innebar att Sandvik var 
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tvungna att vara direkt involverade i arbetet i Saudiarabien för att säkerställa verksamhetens 

utveckling. Idag har företaget fyra expatriater som arbetar tillsammans med den lokala 

distributören och viss problematik har uppkommit kring anskaffandet av arbetsvisum för 

dessa. Företaget har även stött på svårigheter med implementering av Saudization-reglerna på 

grund av viss kunskapsbrist hos lokalbefolkningen, vilket löstes genom utbildning av den 

lokala personalen. Företaget har varit tvunget att anpassa sina kärnvärden, policies och 

uppförandekoder till de kulturella skillnaderna. Exempelvis var det problematiskt för 

företaget att skaffa sig en jämställd personalstyrka då saudiska kvinnor enligt lag inte är 

tillåtna att arbeta inom serviceyrken. 

5.6 Trioplast 

Trioplast är en global industrikoncern som utvecklar, producerar och säljer 

förpackningsmaterial, hygien- och specialanpassade filmer och grundades år 1965 (Trioplast, 

2012). År 2011 hade koncernen en omsättning på cirka 4,4 miljarder SEK och 1 262 anställda 

(Retriever, 2012e). Trioplast internationaliserades under 1980-talet genom att stegvis inta den 

europeiska marknaden, Norra Afrika och Mellanöstern, där etableringen i Saudiarabien 

skedde år 2006. Företaget finns idag representerade i alla delar av världen (Karlsson, 2012). 

 

Trioplast kontaktades via en konferens av ett stort saudiskt bolag som såg företaget som en 

god investeringsmöjlighet. Trioplast hade vid det tillfället inga planer att träda in på den 

saudiarabiska marknaden, utan detta övervägdes först när möjligheten gavs. Vid företagets 

produktion är råvaror av stor vikt då en stor del av produktens värde baseras på 

råvaruandelen. Eftersom Saudiarabien har fördelaktiga naturtillgångar och hyser stor tillgång 

på olja, vilket är en av huvudkomponenterna vid företagets tillverkning, var det möjligt för 

Trioplast att erhålla konkurrenskraftiga råvaror genom att förlägga produktionen med en 

närhet till dessa. Att ha närhet till råvaror var således en avgörande faktor för etableringen i 

Saudiarabien och år 2006 startade Trioplast, tillsammans med sin saudiske partner, upp ett 

”equity JV” vid namn TrioMada, vilket var i enlighet med saudisk lag. En lokal förankring 

var nödvändig, inte bara ur regelmässig aspekt, utan även för att hantera kulturen och 

juridiken i landet för att undvika missförstånd och misstolkningar. Saudiarabien är inte en av 

landets primära marknader då efterfrågan av företagets produkter är låg och följaktligen 

exporteras större delen av produktionen. I början gick projektet långsamt, vilket kan ha berott 

på de skilda förhållandena kring kultur och tid och företaget valde därför att göra en omstart 

av arbetet för uppbyggnad av fabriken. På TrioMadas fabrik arbetar idag 45 personer varav en 
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tredjedel är saudier enligt Saudization-regleringarna. För att bevaka Trioplasts intressen och 

bland annat se till att avtalen följs samt bygga relationer med sin saudiske partner fanns en 

svensk representant på plats fram till sommaren 2012. De återkommande utmaningarna med 

kulturella skillnader har Trioplast arbetat aktivt med för att säkerställa att båda parter arbetar 

för samma ändamål och det har varit viktigt att inge samt erhålla respekt och förtroende vid 

affärer med saudier. Slutligen kan personliga relationer förebygga eventuella missförstånd 

och misstolkningar och avtalshantering kan underlättas om parterna har en god relation.  

5.7 Sammanställning av empiriska redogörelser 

 

Företag Inträdet Inträdesmotiv Metodval Metodvalsmotiv 

Ascade Samarbete lokal 

partner/förmedlare 

Stor investeringsvilja 

Omfattande teletrafik 

Export Endast ett fåtal 

kunder i landet 

Camfil Samarbete lokal 

distributör 

Hög efterfrågan Export För riskfyllt med 

exempelvis JV 

Getinge Samarbete lokal 

distributör 

Hög efterfrågan Export Vill behålla 

kontroll 

Regin Samarbete lokal 

kund/partner/ 

distributör 

Affärsförslag 

Hög efterfrågan 

Export Ser ingen fördel 

med lokal 

representation 

SMC Samarbete lokal 

distributör/partner 

Hög efterfrågan Export Legala 

restriktioner kring 

direktinvesteringar 

Trioplast Samarbete lokal 

partner 

Samarbetsförslag 

Tillgång till billiga 

råvaror 

Joint 

Venture 

Samarbetsförslag 

 

Tabell 2. Sammanställning av empiriska redogörelser 
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6. Analys 

Det empiriska materialet visar att företagens internationaliseringsstrategier delvis torde ha 

påverkat inträdet i Saudiarabien. Ascade, Camfil och Trioplast har snarlika 

internationaliseringsmönster i enlighet med traditionell teori (jfr. Johanson & Vahlne, 1977) 

då företagen stegvis expanderar till nya marknader. Detta kan bero på att företagen har 

utarbetade strategiska tillväxtmål vilka kan tänkas kräva en successiv kunskapsuppbyggnad 

för att undvika stora finansiella risker. Regin tycks ha en mer slumpartad 

internationaliseringsstrategi då företaget etablerar sig på de marknader där de blivit 

kontaktade av potentiella kunder. SMC liknar Regin i att de tar sig till marknader med en 

efterfrågan, vilket kan anses spegla resursutbyte och nätverksuppbyggnad (jfr. Majkgård & 

Sharma, 1988). Alltsedan Getinge blev en del av Electrolux-koncernen förmåddes företaget 

gå från en Europabaserad marknad till global försäljning, vilket tyder på att företaget har 

utnyttjat sitt nätverk i sin internationalisering (jfr. Campbell-Hunt & Chetty, 2004). Getinge, 

Regin och SMC har följaktligen utnyttjat sina nätverk i sina respektive 

internationaliseringsprocesser vilket tyder på att företagen tar tillvara på affärsmöjligheter 

snarare än att de har en utstakad, rationell internationaliseringsstrategi. Getinge och SMCs 

internationaliseringsmönster indikerar företagens vilja att vara först på marknaden, vilket kan 

möjliggöra kontakt med potentiella kunder innan konkurrenterna. Företagens 

internationaliseringsmönster visar sig följaktligen variera, där hälften av företagen tycks ha en 

mer rationell expansion medan resterande internationaliseras med hjälp av sina nätverk, 

grundat på tillvaratagna affärsmöjligheter. Detta kan i sin tur tänkas ha genererat olika 

inträdesmotiv. 

6.1 Inträdesmotiv 

Saudiarabiens stabilt växande ekonomi och det faktum att det är Mellanösterns största 

marknad gör landet till ett viktigt handelsområde för svenska företag (Exportrådet, 2012a) och 

respondenterna poängterar även att Saudiarabien är en attraktiv marknad genom gynnsamma 

naturtillgångar och låg priskänslighet. Det sistnämnda kan tänkas bero på att saudier vanligen 

prioriterar kvalitet framför pris, vilket majoriteten av företagen kan dra fördel av med sina 

högkvalitativa produkter. Fortsättningsvis kan Europas otillförlitliga ekonomi tala för en mer 

priskänslig marknad med lägre prioritering av kvalitet, vilket kan motivera företag att söka sig 

till marknader som Saudiarabien. Att Regin inte märkte av den globala finanskrisen år 2008 
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under arbetet i Saudiarabien beror förmodligen på landets ekonomiska stabilitet. En annan 

betydande inträdesfaktor anser respondenterna vara marknadens storlek. En befolkning på 

26,5 miljoner torde kräva en extensiv infrastruktur, vilket är ett fokusområde för den saudiska 

årsbudgeten (Sveriges Ambassad, 2012b) och genererar således en allmänt hög efterfrågan i 

landet, vilket följaktligen ger goda investeringsmöjligheter. Dessa faktorer torde sammantaget 

minska de ekonomiska riskerna med en etablering och därmed utgöra en attraktiv och stabil 

marknad för svenska företag.  

 

Camfil, Getinge och SMC såg marknadsmöjligheter i Saudiarabien då företagen observerade 

en efterfrågan av sina specifika produkter, vilket föranledde proaktiva inträden (jfr. Quinn, 

1999). Då företagen sannolikt har tillräckligt med kunskap och kapital genom sin stora storlek 

och internationella utbredning kan de finansiella riskerna med ett proaktivt inträde ha 

minimerats. Företagen har således följt en rationellt proaktiv strategi med utgångspunkt från 

möjligheter på marknaden. Efter Ascades inträde i UAE insåg de att Saudiarabien var en 

intressant marknad på grund av den stora investeringsviljan och den omfattande teletrafiken. 

Detta föranledde då ett proaktivt inträde i Saudiarabien till skillnad från företagets vanliga 

inträdesprocess där de internationaliseras som svar på mättade marknader (jfr. Quinn, 1999). 

Regin och Trioplast trädde in i landet som svar på affärserbjudanden, vilket för Regin är i 

linje med deras befintliga internationaliseringsstrategi. Det kan däremot diskuteras om 

inträdet för Trioplast var mer av slumpartad karaktär då företaget avvek från sina primära 

marknader för att utnyttja Saudiarabiens naturtillgångar i syfte att göra produktionen mer 

lönsam. Affärsanbuden ger en antydan om att företagen är välkända inom respektive bransch 

vilket kan tänkas ha underlättat ett reaktivt inträde i Saudiarabien. Ascade, Regin och 

Trioplast har följaktligen påverkats av affärsmöjligheter och situationsbundenhet vilket har 

gett reaktiva inträdesmotiv. 

6.2 Inträdesprocessen  

Valet av inträdesmetod skiljer sig inte nämnvärt åt mellan företagen då samtliga, med 

undantag av Trioplast, är verksamma genom direkt export då företagen själva ansvarar för 

försäljning till distributör eller kund i landet (jfr. Hollensen, 2011). När Getinge etablerade sig 

i Saudiarabien på 80-talet var det naturliga valet att exportera till en lokal distributör vilket 

föranlett strukturen av dagens verksamhet. Regins val av direkt export som metod beror 

sannolikt på att det är tillräckligt för att upprätthålla samarbetet och försäljningen till den 

lokala partnern. Ascades uppstartande av samarbetet med det lokala bolaget var lite av en 
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slumpartad utväg då företagets första offert inte levererades till kunden. Ascades andra 

försäljning i landet skedde utan involvering av deras partner vilket möjliggjordes med 

fakturering från utlandet (jfr. Önnby, 2012). Det bör dock tas i beaktande att företagets redan 

etablerade samarbete kan tänkas ha underlättat den andra affären eftersom företaget troligtvis 

hunnit etablera kontakter och skaffa sig kunskap om marknaden. Vidare fakturerar Camfil 

från Sverige men samarbetar ändå med en saudisk partner, vilket indikerar vikten av ett lokalt 

samarbete. Att hitta en passande partner kan anses vara fundamentalt då dessa ofta har ett 

etablerat nätverk och kunskap om affärskulturen, vilket i enlighet med Inkpen och Beamish 

(1997) torde minska externa osäkerheter. Sökandet efter rätt partner kan dock visa sig bli en 

långdragen process då det exempelvis har tagit Camfil runt 15 år att hitta passande partners, 

vilket bland annat kan tänkas ha berott på ett outvecklat lokalt nätverk vid inträdet i landet. I 

och med SMCs ovilja att ha delad kontroll med en saudisk partner genom en direktinvestering 

valde företaget att endast exportera till Saudiarabien. Detta kan ses som en direkt följd av 

landets lagliga restriktioner som följaktligen föranledde exporten (jfr. Anderson & Coughlan, 

1987). Trioplasts start av produktionsverksamhet tycks vara en tillfällighet då landet inte är en 

av företagets primära marknader utan är i huvudsak endast aktuell för produktion. Då det inte 

finns någon nämnvärd efterfrågan på Trioplasts produkter hade förmodligen inte företaget 

varit verksamma i landet utan samarbetsförslaget. Detta går i linje med Blomstermo och 

Sharmas (2003) tankar om att oväntade möjligheter ersätter rationella beslut.  

 

Saudisk lag kräver att företag som önskar ha en försäljningsverksamhet i landet inleder ett 

lokalt partnersamarbete (jfr. Önnby, 2012). De legala restriktionerna kan således hindra eller 

försena ett inträde för företagsverksamheter som inte är kompatibla med ett partnersamarbete 

eller då företag av princip önskar etablera egen verksamhet. Detta kan möjligtvis bidra till att 

företag avstår från eller skjuter upp inträdet på den saudiarabiska marknaden. 

 

Samtliga respondenter menar att lokal närvaro krävs för framgång på den saudiarabiska 

marknaden. Regin nämner att lokal representation kan bli aktuell i framtiden då det skulle 

underlätta affärer samt stärka företagets trovärdighet, medan Trioplast menar att det krävs 

personliga relationer för att undvika missförstånd och misstolkningar. I och med det stora 

psykiska avståndet länderna emellan kan det tänkas vara svårt att etablera lokala relationer 

(jfr. Johanson & Vahlne, 2009) men samtidigt föranleder en utveckling av relationer en 

minimering av det psykiska avståndet, vilket resulterar i att ett lokalt samarbete är av stor vikt 

då det ökar kunskapen och således minskar avståndet. Ett nära samarbete skulle även kunna 
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förhindra att partnern arbetar utifrån egenintressen (jfr. Agarwal & Ramaswami, 1992). Att 

Ascade, Getinge och Camfil upprättade kontor i Dubai innan inträdet i Saudiarabien indikerar 

att det är mindre komplicerat att starta upp verksamhet i UAE. Camfils anställda reser 

kontinuerligt till Saudiarabien i syfte att etablera nya affärskontakter medan anställda hos 

Ascade och Getinge avser att underhålla befintliga kontakter, vilket visar på vikten av att 

skapa relationer. Blomstermo et al. (2004) menar att företag kan tillämpa erhållna kunskaper 

vid utvecklande av nya affärsrelationer men detta kan inte fullt ut praktiseras i Saudiarabien 

på grund av landets särpräglade affärskultur, vilket ytterligare pekar på landets komplexitet 

och betydelsen av lokal förankring.  

 

Då majoriteten av företagen producerar komplexa produkter tros detta vara en anledning till 

att produktionen inte förlagts till Saudiarabien då det kräver en hög grad av kontroll (jfr. 

Hollensen, 2011), vilket blir svårt i och med den rådande lagstiftningen med krav på saudisk 

partner vid försäljning i landet. Trioplast är ett undantag eftersom den erbjudna 

affärsmöjligheten samt närheten till billiga råvaror gjorde det fördelaktigt att förlägga 

produktion i landet, vilket då gynnar företagets lönsamhet (jfr. Ellis & Williams, 1995). Det 

empiriska materialet visar att lokal utbildning och kunskapsöverföring varit en viktig del i 

inträdesprocessen och detta tyder på att det utbyte av organisatoriska kunskaper, vilket 

vanligen förekommer vid direktinvesteringar (jfr. Klimek, 2011) ökar kontrollen samt 

minskar risken med exporten. Av denna anledning torde det vara viktigt för företagen att 

utvärdera kompetensnivån hos en potentiell partner, för att på så sätt påverka mängden 

utbildning. Ju mindre kompetens som finns hos partnern, desto mer utbildning krävs, vilket 

därmed fördyrar och förlänger projektet. 

 

Inget av företagen använder sig av indirekt export eller direktinvesteringar, då båda 

metoderna medför risker på olika plan. Indirekt export ger låg kontroll (jfr. Hollensen et al., 

2011) vilket torde öka osäkerheten kring hur företaget blir representerat i landet och kan anses 

utgöra en stor risk då den saudiarabiska marknaden skiljer sig markant från den svenska. 

Direktinvesteringar är enligt Hollensen (2011) känsliga för externa osäkerheter och kan 

tillsammans med det stora psykiska avståndet antas vara anledningar till varför majoriteten av 

företagen har valt mindre riskfyllda metoder. Då företagen anses ha omfattande internationell 

erfarenhet i varierande grad borde de i enlighet med Carpenter et al. (2001) ha gjort större 

investeringar i Saudiarabien. Att detta inte är fallet antas bero på den annorlunda kulturen och 

politiken samt den svårtolkade lagstiftningen i landet, vilket går i linje med Anderson och 



   

 33 

Gatignons (1988) tankar om omgivningsfaktorerna och det sociokulturella avståndets 

påverkan. Svenska företag kan följaktligen inte fullständigt tillämpa sina internationella 

erfarenheter vid ett inträde i Saudiarabien på grund av landets komplexitet. Camfil poängterar 

den juridiska risken med att ingå ett samarbete med en saudisk partner då utländska 

investerare har små möjligheter att hävda sin rätt vid tvister i landet, vilket torde bero på de 

tolkningsbara sharia-lagarna som kan leda till oförutsägbara utslag. För att kringgå denna 

problematik kan en lösning vara att infoga en avtalsklausul om att eventuella tvister ska lösas 

i ett neutralt land. 

6.3 Uppkomna problem 

De mest framstående problemen vid företagens närvaro i landet förekommer kring de 

kulturella skillnaderna mellan Saudiarabien och Sverige, vilka bidrar till ett stort psykiskt 

avstånd (jfr. Johanson & Vahlne, 1977). Ascade och Trioplast förklarar att det varit 

problematiskt att få saudier att följa de skrivna avtalen, vilket för Ascade manifesterat sig i att 

saudierna inte alltid utfört det arbete de åtagit sig. De två företagen förklarar vidare att 

saudiernas skilda tidsuppfattning kan leda till långdragna processer där exempelvis försenad 

betalning inte är en ovanlighet. Detta är sannolikt en följd av det generellt låga tempo som 

kännetecknar den saudiska affärskulturen (Exportrådet, 2012c), vilket inte alltid torde gå 

samman med svenskens allmänt otåligare affärsnatur. Långsammare processer kan, enligt 

Önnby (2012), även vara en konsekvens av huruvida företagen är lokalt representerade eller 

inte. Lokal representation kan tänkas effektivisera processerna och ge en förståelse för de 

konservativa värderingar som präglar den saudiska affärskulturen.  

 

Saudiarabiens skilda syn på kvinnor har varit ett mycket påtagligt problem för SMC då 

företagspolicyn förutsätter en jämställd personalstyrka, vilket var omöjligt att uppnå eftersom 

saudiska kvinnor inte tillåts arbeta inom serviceyrken. I och med att Saudiarabien blir mer 

integrerat globalt är det möjligt att landet inför lagändringar vilka tillåter kvinnor att ha 

anställning inom samtliga yrken och kvinnornas situation kan även komma att förändras i och 

med det nuvarande arbetet med Saudization-programmet som gör det fördelaktigt för 

utländska företag att anställda saudiska kvinnor. Ett tydligt problem för Camfil var att saudier 

kan tolka och uppfatta västerländska komplimanger på ett annorlunda sätt, vilket kan tänkas 

vara till följd av landets plötsliga anpassning till omvärlden i och med den explosionsartade 

teknikutvecklingen sedan 50 år samt de konservativa värderingar som fortfarande präglar det 
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saudiska samhället. Detta är något som torde förändras då antalet affärer med västerländska 

företag ständigt tilltar i landet.  

 

Ascade och SMC nämner svårigheten med att skaffa visum till företagens anställda då detta är 

en långdragen och komplicerad process. Detta beror förmodligen dels på byråkratin i landet 

då visumen måste utställas av en lokal kontakt, men även på det faktum att den saudiska 

staten vill nyttja den inhemska arbetskraften framför utländsk arbetskraft. Detta kan då leda 

till att det utländska företaget enligt lag tvingas anställda saudisk personal med eventuell 

kompetensbrist, vilket resulterar i att företaget behöver lägga resurser på att utbilda den lokala 

personalen. Att det även finns en problematik kring att förmå svenska anställda att bosätta sig 

i landet beror troligtvis på de skilda levnadsförhållandena i landet samt regleringarna kring 

västerländska aktiviteter vilket kan tänkas försvåra en acklimatisering. Avtalsskrivning var 

ytterligare en legal svårighet för bland annat Regin då saudiska företag kan kräva exklusiva 

avtal, vilket kan förhindra fler ingångar till marknaden. Slutligen tog Ascade upp vissa 

svårigheter med att begripa saudisk lagstiftning, som kan tolkas vara en följd av att de 

saudiska lagarna baseras på tolkningar av Koranen och sharia (Utrikesdepartementet, 2012). 
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7. Avslutande diskussion  

Studien ämnar undersöka hur och varför svenska företag träder in på den saudiarabiska 

marknaden, vilket även innefattar uppkomna problem. Då Saudiarabien är en outforskad 

region, trots dess ekonomiska betydelse, tillför studien väsentlig information i strävan efter att 

utveckla det empiriska fältet. Studien innehåller även beskrivningar av den komplexa 

dynamiken i Saudiarabien vilket således ger studien ett kontextspecifikt bidrag till det 

empiriska området. 

 

De övergripande faktorer som påverkat företagens vilja att träda in i Saudiarabien är landets 

stabila ekonomi, marknadens storlek och den pågående utvecklingen. Landets rika 

naturtillgångar bidrar till en stabil marknad och en stark ekonomi, vilka reducerar finansiella 

risker med investeringar i landet. Fortsättningsvis ger marknadens storlek och pågående 

infrastrukturella projekt med åtföljande hög efterfrågan stora affärsmöjligheter.  Saudier 

prioriterar kvalitet framför pris vilket är gynnsamt för svenska företag med högkvalitativa 

produkter och bidrar även till en lägre priskänslighet. Inträdesmetoderna för studiens företag 

är relativt likvärdiga då fem av sex företag använde sig av exportmetoder. Det sjätte företaget 

upprättade däremot ett joint venture. Anledningarna till varför företagen valt export är 

varierande och innefattar bland annat affärserbjudanden, slumpvisa händelser vilka berott på 

omgivningen, tidpunkten för etablering samt ovilja att dela kontroll med en saudisk partner. 

Joint venture-etableringen uppkom utav en tillfällighet genom ett affärsförslag kopplad till 

landets gynnsamma resursförutsättningar. 

 

Landets legala restriktioner kan tvinga företag välja en inträdesmetod de initialt inte önskar i 

och med kravet på en lokal partner. Befintlig teori presenterar olika koncept vilka kan förklara 

hur och varför företag träder in på nya marknader. Studien visar dock att koncepten inte alltid 

är empiriskt tillämpbara vid svenska företags inträde på den saudiarabiska marknaden då de 

teoretiska ramverken exempelvis saknar koppling till den kulturella och juridiska kontexten. I 

teorin saknas därför en kontextvariabel för att kunna utforma ett heltäckande ramverk för 

inträdesprocesser i Saudiarabien. 
 

Saudiarabiens unika lagrestriktioner och kultur speglar de konservativa värderingarna i 

samhället och komplicerar svenska företags inträde och arbete i landet. Att Saudiarabien 
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delvis saknar grundfästa lagar bidrar till ett svårtolkat rättssystem, vilket kan leda till 

komplikationer i avtalsskrivande och vid eventuella tvister. Det är därför viktigt att företag 

anpassar sig efter kulturen och agerar utifrån rådande förhållanden för att nå framgång i 

landet. Ett lokalt samarbete synes vitalt för att få kunskap om saudiska affärsförhållanden för 

att möjliggöra, samt lyckas med, fortlöpande försäljning i landet. En lokal representation 

anses även vara fundamental för arbetet då affärerna ofta är relationsbaserade. Då 

inträdesprocessen i landet är komplicerad på många sätt kan studiens exemplifieringar över 

potentiella problem ses som ett bidrag till praktiker då det på ett övergripande sätt kan ge 

förståelse för svensk företagsverksamhet i Saudiarabien. 

7.1 Förslag till vidare forskning 

Studien ger en övergripande bild av det saudiska affärsklimatet, kulturen och svenska företags 

verksamhet i landet. Fokus i studien låg på att undersöka Saudiarabiens marknad utifrån ett 

svenskt perspektiv och det vore därför intressant att undersöka hur saudiska aktörer uppfattar 

svenska bolag och dess produkter för att få en ökad förståelse för det saudiska 

betraktelsesättet. Vidare skulle en djupdykning i de kulturella skillnaderna kunna ge en 

relevant studie då dessa har visat sig vara påtagliga för studerade företag och påverkat 

inträdesprocesserna. Då studien är övergripande och specifik för tillverkningsbranschen kan 

framtida efterforskningar innehålla djupgående multipla fallstudier där företag, verksamma 

inom olika branscher, ställs mot varandra. Detta för att göra en mer allmängiltig studie av 

fenomenet samt tillföra en bredare och mer djupgående kunskap inom det empiriska fältet. Att 

genomföra en studie med utgångspunkt från serviceföretag skulle dessutom kunna ge ett 

intressant perspektiv då andra inträdesmetoder torde lämpa sig för tjänster. Eftersom studien 

inte belyser de etiska aspekterna som följer av Saudiarabiens politiska situation skulle detta 

kunna vara en intressant utgångspunkt i en framtida studie. Saudiarabiens starka ekonomi gör 

landet till en attraktiv marknad och eftersom studien utgår från dagens marknadsläge vore en 

undersökning kring landets framtida ekonomiska utveckling, innefattande bland annat 

oljeberoendet, intressant. Slutligen synes det teoretiska ramverkets tydliga avsaknad av en 

kontextvariabel motivera framtida utveckling inom teoriområdet.  
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Bilagor 

Bilaga 1, Intervjuguide 

Generella 

Hur länge har du arbetat på företaget? 

Vad är din roll på företaget? 

Vad var din roll i inträdesprocessen? 

 

Inträdesprocessen  

Kan du berätta om hur er inträdesprocess såg ut från beslutsfattande till faktiskt 

genomförande osv. 

• Företagets verksamhet i Mellanöstern 

• Företagets verksamhet Saudiarabien 

• Kunskap om marknaden 

• Anledning till uppstart av verksamhet i Saudiarabien 

• Mål med verksamheten 

• Metodval 

o Bakomliggande motiv 

• Verksamheten idag 

o Bakomliggande faktorer 

• Eventuellt partnersamarbete och dess form 

 

• Potentiellt uppkomna problem 

o Politiska 

o Ekonomiska 

o Sociala  

o Teknologiska  

o Legala 

o Affärsklimat 

o Kulturella  

o Övriga 
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Företagsspecifika faktorer 

• Internationell erfarenhet 

• Kunskapsöverföring  

o Kompetenskrav 

o Produkten/tjänstens komplexitet etc. 

o Parkoppling med tjänster 

Hur har ovanstående påverkat inträdet? 

 

Omgivningsfaktorer 

• Syn på Saudiarabien 

• Karaktärsdrag 

o Kulturella, politiska, ekonomiska, sociala skillnader etc. 

o Osäkerhet och risk 

o Marknadsmöjligheter 

Hur har ovanstående påverkat inträdet? 
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Bilaga 2. Intervjuunderlag till respondenterna 

 

Syftet med intervjun är att få en inblick i hur er etablering och inträde på saudiarabiska 

marknaden såg ut, dvs på vilket sätt ni tog er an marknaden (genom lokal distributör, Joint 

Venture etc.). Vi önskar även få information om de kriterier och faktorer som låg bakom 

valet. 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur och varför svenska företag har valt att träda in på 

den Saudiarabiska marknaden. Studien ämnar även undersöka om vilka problem som uppstod 

vid inträdesprocessen. 

 

Uppsatsens frågeställningar är följande: 

Varför väljer svenska företag att träda in på den Saudiarabiska marknaden? 

Hur ser svenska företags inträdesprocesser ut på den Saudiarabiska marknaden? 

Vilka bakomliggande drivkrafter ligger till grund för vald inträdesmetod? 

 

De områden som vi kommer att ta upp under intervjun är följande: 

 

Generell information 

Kort information om företaget och ditt jobb 

Företagets produkter och/eller tjänster, service kring produkter 

Tidigare internationell erfarenhet inom företaget 

Din roll i inträdesprocessen 

 

Etableringen och inträdet 

Beskrivning av inträdesprocessen där vi bland annat är intresserade att höra kring: 

- anledningen till expansionen 

- förarbetet 

- resursåtagandet 

- strategin 

- metodvalet 

- målet med verksamheten 
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- eventuella problem 

 

Påverkande faktorer 

Företagsspecifika faktorer; värderingar, kunskapsöverföring, resurser, produkten/tjänstens 

karaktär, internationell erfarenhet etc. 

 

Omgivningsfaktorer; kultur, affärsklimat, politiska och ekonomiska risker, marknadspotential, 

konkurrens, juridiska restriktioner etc. 


