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Abstract 

 

 Denna uppsats är en studie med fokus på det teoretiska begreppet psykiskt avstånd. 

Det introducerades av Johansson och Vahlne på 70-talet som en del av Uppsalamodellen, en 

modell som beskriver ett företags internationaliseringsprocess och etablering på nya 

marknader. Den här studien tillämpar delar av deras teori på Grängesbergsbolagets 

deltagande i Lamcoprojektet, med fokus på åren 1958-1967. Detta sker med hjälp av en 

analys, inspirerad av innehållsanalys men med kvalitativa element, på tre olika 

protokollstyper från Grängesbergsbolagets liberiaavdelning. Denna analys resulterar i en lista 

av kategorier som hjälper till att förstå och konkretisera begreppet psykiskt avstånd. Förutom 

de åtta kategorier som under undersökningens gång skapas så finner undersökningen stöd för 

att psykiskt avstånd är en god analysvariabel vid en analys av Grängesbergsbolagets 

utlandsetablering. Detta märks framförallt i samband med deras behov av kompetent 

arbetskraft i Liberia samt vissa administrativa svårigheter.  

 

Nyckelord: Psykiskt avstånd, Uppsala modellen, Grängesbergsbolaget, Lamco, Liberia 
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1. Inledning 

 

Det sker krockar när människor ifrån olika kulturer och sociala strukturer möts, det tror jag vi 

alla kan relatera till. Det kan handla om allt från restaurangrutiner som skiljer sig på 

semesterresan jämfört med hemma till politiska ledare som på grund av olika syner på 

världen hamnar i konflikter. I denna uppsats så skall jag undersöka något däremellan, 

nämligen de problem som kan uppstå vid etableringen av ett företag på en marknad med stora 

skillnader ifrån företagets hemland.  

År 1953 så startades Lamcoprojektet i Liberia.1 Detta var ett enormt gruvprojekt som 

utöver bygget och driften av gruvan även inkluderade byggandet av en ny stad och hamn. 

Projektet hade ett stort svenskt deltagande i form av the Swedish Lamco Syndicate. 

Grängesbergsbolaget var huvudägare av detta syndikat och hade ledningsansvaret för 

genomförandet av hela Lamcoprojektet.2  

1977 introducerade Johanson och Vahlne Uppsalamodellen. Modellen är ett försök att 

på ett tydligt vis beskriva hur företag gradvis tar sig in på en ny marknad. En del av denna 

modell är det teoretiska begreppet psykiskt avstånd. Psykiskt avstånd är ett begrepp som 

används just för att beskriva dessa svårigheter som kan uppstå vid nyetablering, hur 

skillnaden mellan företagets hemmarknad och marknaden de etablerar sig på skapar 

problem.3 

Psykiskt avstånd är ett begrepp som använts flera gånger tidigare i ekonomisk 

historisk forskning. I Ahmad Husseins avhandling, Vägen till Beirut, kan vi se flera exempel 

på problem som kan analyseras med hjälp av begreppet psykiskt avstånd. Psykiskt avstånd 

användas av Hussein för att analysera varför etableringen i Libanon inte gick snabbare. Han 

visar på hur skillnaden i administrationen på den nya marknaden jämfört med den tidigare 

kan ställa till problem i etableringen. Hussein nämner också flera exempel där företag, för att 

minska det psykiska avståndet, valt att lägga pengar och resurser på att översätta stora 

mängder material för att förenkla etableringen på den arabiska marknaden.4 Detta är bara 

några exempel på vad psykiskt avstånd kan bestå i, men redan av detta hävdar jag att det 

                                                
1 Göran Bergström, 2009, Från svensk malmexport till utländsk etablering s. 14 
2 Styrelseprotokoll, Lamco Joint Venture, 1961-1967 
3 Johanson & Vahlne 1977, “The internationalization process of the firm--A model of knowledge 
development and increasing foreign market commitments”, s. 24 
4 Ahmad Hussein, 2012, Vägen till Beirut: Svenska handelsfrämjande åtgärder i Libanon 1920-1975, s 
202, s152 
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tydligt finns relevans i att använda sig av begreppet vid en analys av en etablering på en ny 

marknad. 

Psykiskt avstånd har i Uppsalamodellen en väldigt bred definition, vilket gör det 

ganska godtyckligt och svårt att historiskt beskriva hur det påverkat en etableringsprocess. 

Detta har tidigare skett främst med hjälp av en rad exempel på kategorier, jag vill i denna 

undersökning ta vara på dessa exempel, och utveckla dem, för att underlätta den ekonomiskt 

historiska användningen av begreppet. 

Begreppet psykiskt avstånd får ett minskat utrymme i Uppsalamodellen när Johanson 

och Vahlne uppdaterar denna 2009. Uppdateringen sker främst för att beskriva vikten av ett 

företags nätverk vid internationalisering. I den uppdaterade modellen så försvinner delvis 

begreppet psykiskt avstånd in i nätverksmodellen. Det argumenteras att om det finns ett lokalt 

nätverk som känner till den lokala miljön så är psykiskt avstånd inte längre ett lika stort 

problem eftersom det lokala nätverket kan hantera dessa problem.5 Jag vill även undersöka 

relevansen av detta i ett historiskt perspektiv, genom att undersöka om kopplingen mellan ett 

lokalt nätverk och psykiskt avstånd verkar finnas.  

Valet av Grängesbergsbolagets etablering i Liberia som fall i denna studie kan 

kritiseras, detta då det inte följer det mönster som Uppsalamodellen beskriver. Etableringen 

sker dels snabbare, och dels på en marknad som Johansson och Vahlne i modellen menar att 

företaget bör undvika på grund av det psykiska avståndet. Jag hävdar att valet av en sådan 

marknad ger mer tyngd åt min undersökning, då valet av ett extremt fall tillåter mig att dra 

större slutsatser av mitt resultat. En längre diskussion angående detta kommer föras i 

metoddiskussionen.  

Syftet med denna uppsats är att studera hur psykiskt avstånd, ur ett ekonomiskt 

historisk forskningsperspektiv, är ett relevant begrepp. Johanson och Vahlne är 

företagsekonomer. Det innebär att även om de tycker att deras tidigare modell med psykiskt 

avstånd inte längre är relevant för aktiva företag som analyserar nya marknader, så är det 

ändå mycket möjligt att det fortfarande är ett relevant begrepp, och modell, för att studera 

historiska etableringar ur ett ekonomiskt historiskt perspektiv. Deras modell kan alltså vara 

relevant ur en annan kontext än den de själva skapade den för. Jag ska därför i denna uppsats 

undersöka psykiskt avstånds relevans ur ett ekonomisk historiskt perspektiv genom att 

försöka specificera det med hjälp av att studera Grängesbergsbolaget etablering i Liberia 

under åren 1958-1967. 

                                                
5 Johanson & Vahlne, 2009, s. 1413 
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Dispositionen av denna uppsats är som följer: Först sker en kortare genomgång av 

Uppsalamodellen, med fokus på psykiskt avstånd. Efter det sker en genomgång av det 

aktuella forskningsläget på fältet, följt av en syftesbeskrivning som avslutas med 

undersökningens frågeställningar. Kommande del handlar om den metod jag använt för att 

besvara dessa frågeställningar. På det följer en kortare genomgång av Grängesbergsbolagets 

historia och bildandet av Lamco Joint Venture. Resultatet av undersökningen presenteras 

sedan genom en detaljerad genomgång denna, där jag delat upp psykiskt avstånd i flera olika 

kategorier som gås igenom i tur och ordning. Efter det följer en övergripande diskussion och 

slutsats.  
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2. Teori 

 

Det viktigaste teoretiska begreppet i uppsatsen är psykiskt avstånd. Detta är en självklarhet 

eftersom det är det begreppet som uppsatsen syftar till att analysera.  

Johanson och Vahlne presenterade den ursprungliga Uppsalamodellen i en artikel 

1977. Uppsalamodellen är en modell som beskriver ett företags etablering på nya marknader. 

Modellen går ut på att en sådan etablering är en process som sker gradvis. Etableringen 

beskrivs med hjälp av fyra olika steg.6 

 

● Steg 1: Det finns ingen regelbunden export till den aktuella marknaden.  

● Steg 2: Det sker en gradvis ökning av handeln, först med hjälp av självständiga 

representanter och agenter.  

● Steg 3: Företaget etablerar dotterbolag på den aktuella marknaden för att driva sin 

försäljning.  

● Steg 4: Företaget förlägger delar av sin produktion till den aktuella marknaden.7 

 

I artikeln introducerar de även det teoretiska begreppet psykiskt avstånd. De definierar 

psykiskt avstånd som summan av faktorer som förhindrar flödet av information till och från 

marknaden. Dessa faktorer kan till exempel vara skillnader i språk, kultur, rutiner och 

utbildning. Psykiskt avstånd ses i denna artikel som en viktig del i beslutsprocessen om 

företaget bör satsa på en marknad eller inte. Ett stort psykiskt avstånd innebär att det kommer 

krävas mer resurser. Till exempel kan det på en marknad med stort psykiskt avstånd vara 

svårare att bygga lika välutvecklade industrier eller ta sig igenom de byråkratiska processer 

som krävs för att genomföra etablering. Detta innebär att företaget behöver lägga mer 

resurser på etablering, och därav tar en större risk, vilket kan avskräcka företaget ifrån 

marknaden.8 

År 2009 presenterar Johanson och Vahlne en uppdaterad Uppsalamodell. 

Originalmodellen hade vid det här laget fått ett antal år på nacken och författarna kände att 

modellen behövde uppdateras för att ta hänsyn till de nya framsteg som gjorts inom 

företagsekonomisk forskning, framförallt i form av nätverksteorier. I den nya modellen får 

                                                
6 Johanson & Vahlne, 1977, s 24 
7 Ibid.  
8 Johanson & Vahlne, 1977, s 27 



Jakob Wåhleman, VT 2016 

7 

flera av de gamla koncepten, däribland psykiskt avstånd, ta ett kliv tillbaka för att göra plats 

för teorier kring nätverk.9 De skriver också i denna artikel att det går att argumentera för att 

psykiskt avstånd har fått en mindre vikt när företag skall välja nya marknader. Men psykiskt 

avstånd är fortfarande en relevant del i hur väl företag kan samarbeta med andra parter i det 

lokala nätverket, och också hur bra företaget är på att göra bedömningar och skapa sig 

möjligheter.10 

Johanson och Vahlne tror att korrelationen mellan ordningen företag tar sig in på nya 

marknader och det psykiska avståndet till marknaden har minskat sedan de introducerade den 

första modellen. Detta på grund av att företag har en större kunskap om hur de skall hantera 

sådana problem. Men trots detta tror de fortfarande att psykiskt avstånd är ett relevant 

begrepp och att ett litet psykiskt avstånd innebär en betydligt lättare och snabbare etablering 

på den nya marknaden.11  

Psykiskt avstånd går alltså från att vara ett centralt begrepp i sig själv i första 

versionen av modellen till att i den andra modellen inte vara en relevant variabel i sig utan 

snarare en del av andra, nya, variabler, framförallt nätverk. Johanson och Vahlne 

argumenterar för att detta är en korrekt uppdatering dels på grund av att företagen blivit bättre 

på att hantera psykiskt avstånd, och dels för att de introducerat nätverksteorierna av vilket 

psykiskt avstånd blir en del.12 

Det är här viktigt att notera att Johanson och Vahlne utarbetat en företagsekonomisk, 

inte ekonomiskt historisk, modell. Den uppdaterade modellen är till för att företag idag skall 

kunna analysera nya marknader och avgöra om de ska genomföra en etablering. För mig som 

använder modellen i ett ekonomiskt historiskt perspektiv så är det inte på samma vis relevant 

om företag idag blivit bättre på att hantera psykiskt avstånd. Detta eftersom jag vill analysera 

vad psykiskt avstånd hade för betydelse för Grängesbergsbolagets etablering i Liberia, vilken 

skedde tidigare i historien.  

 Viktigare för mig är att även analysera psykiskt avstånd i förhållande till 

nätverksteorierna som de introducerar i den uppdaterade modellen. Verkar detta vara 

relevant, även på historiska företag? Verkar Johanson och Vahlnes antaganden om hur 

begreppen hör ihop med psykiskt avstånd välgrundade? Jag hoppas att jag genom min 

undersökning kan förtydliga vad psykiskt avstånd är, hur det i ett historiskt perspektiv 

                                                
9 Johanson & Vahlne, 2009, s 1414 
10 Johanson & Vahlne, 2009, s 1420-1421 
11 Johanson & Vahlne, 2009, s 1416 
12 Johanson & Vahlne, 2009, s 1420-1421 
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påverkat etableringar på nya marknader, och därigenom även öka förståelsen för vad det har 

för betydelse för företag idag.  
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3. Forskningsläge 

 

Det finns flera tidigare avhandlingar som använder sig av Uppsalamodellen och begreppet 

psykiskt avstånd. Det finns alltså redan forskning som tycker att detta är ett relevant begrepp 

och av vikt vid en etablering på en ny marknad.13 Dessa texter använder sig direkt av 

Johansson och Vahlnes definition av psykiskt avstånd för att analysera vissa händelser i de 

aktuella fallen.14 

Ett exempel på en avhandling som använder Uppsalamodellen är Husseins Vägen till 

Beirut. I denna avhandling analyserar Hussein Sveriges handelsrelationer med Libanon från 

1920 fram till inbördeskriget 1975. En intressant del i Husseins avhandling är att han 

använder modellen inte bara på företag, utan även på stater. I sin avhandling undersöker han 

både hur privata företag, svenska staten samt organisationer etablerar sig på Libanons 

marknad. Genom att göra detta visar han på att Uppsalamodellen är bredare än bara en 

modell för företag, och även kan användas även för andra typer av organisationer.15  

Under avhandlingens gång stöter Hussein på flera exempel på psykiskt avstånd.16 Han 

tolkar psykiskt avstånd som:  

 

”Vidare framhåller de (Johansson & Vahlne, förf. anm.) också att faktorer, så som olikheter i 

politiska system, industriell utvecklingsnivå, utbildningsnivå, kultur och språk kan utgöra hinder för 

ett effektivt informationsflöde mellan företag och de utländska marknader som företagen planerar 

penetrera. I modellen sammanfattas dessa faktorer i begreppet psykiskt avstånd, vilket ofta är 

sammankopplat med geografiskt avstånd”17 

 

Ett av de exempel som Hussein i sin avhandling kopplar ihop med psykiskt avstånd är 

skillnaden på kontroll av exportvaror i Libanon och Sverige. Hussein pekar på ett exempel 

där en svensk representant kommenterar på svårigheten att exportera libanesiska 

jordbruksprodukter på grund av bristerna i deras kontroll- och standardisering av 

produkterna. Denna representant menar vidare att det finns en skillnad i hur människorna i 

                                                
13 Ahmad Hussein, 2012, Vägen till Beirut: Svenska handelsfrämjande åtgärder i Libanon 1920-1975;  
Rolv Petter Amdam, “The internationalization process theory and the internationalization of Norwegian 

firms, 1945 to 1980”, Business History. 51:3 (2009). 

14 Hussein, 2012, S 27, 138, 152.   

Amdam, 2009, S 446 
15 Hussein, 2012 S 13-14.  
16 Hussein, 2012, S 27, 138, 152, 202 
17 Hussein, 2012, S 27.  
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mellanöstern ser på vad som är viktigast med produkterna. Medan de svenska företagen vill 

producera varor med hög kvalité, även om det resulterar i ett högre pris, så såg kunderna i 

mellanöstern mer till priset än till kvalitén.18 Det andra exemplet som Hussein tar upp i sin 

avhandling och själv kopplar till psykiskt avstånd är skillnaden i samhällssystemet mellan de 

båda länderna. Representanterna för Sverige kommenterar på svårigheterna som uppstår på 

grund av den libanesiska samhällsuppbyggnaden, där ett splittrat samhälle med konflikter 

mellan olika stammar och religiösa samfund fortfarande får stora konsekvenser för 

affärsverksamheten.19 Det finns även flera andra händelser i hans fallstudie som jag skulle 

hävda berodde på psykiskt avstånd, men, där han i texten inte gör den kopplingen. Så som 

exempelvis administration- och betalningsmöjligheter. Hussein nämner flera gången vikten 

av att användningen utav utländska valutor och betalningsavtal.20 Detta hävdar jag att kan ses 

som medel för att överkomma psykiskt avstånd i form av problem orsakade av skillnader i 

rutiner.  

Ett annat exempel på en ekonomihistorisk forskare som använder sig utav 

Uppsalamodellen är Amdam. I hans artikel “The internationalisation process theory and the 

internationalisation of Norwegian firms, 1945 to 1980” argumenterar Amdam för att psykiskt 

avstånd är en viktig faktor när företag väljer var de ska investera.21 Han gör också en djupare 

analys av begreppet psykiskt avstånd ur ett ekonomiskt historiskt perspektiv relativt företags 

lokala nätverk. Han argumenterar för att nätverk bör ersätta psykiskt avstånd när man 

analyserar nutida företag, men när det gäller historiska företag så bör nätverk vara ytterligare 

en dimension i begreppet psykiskt avstånd.22 Detta går väl ihop med Benito och Gripsruds 

argumentation i deras artikel “The expansion of Foreign Direct Investments: Discrete 

Rational Location Choices or Cultural Learning Process?” där de hävdar att kulturella och 

psykologiska skillnader mellan länder minskar, vilket minskar relevansen för dessa 

begrepp.23 

Benito och Gripsruds text är intressant för mig av flera anledningar. Det är inte en text 

om eller som använder sig av Uppsalamodellen, utan en analys av begreppet Kulturell distans 

                                                
18 Hussein, 2012, S 138. 
19 Hussein, 2012. S 202. 
20 Hussein, 2012. S 77, 94 
21 Amdam, 2009. S 446, 454 
22 Amdam, 2009, s 446-447.  
23 Gabriel R.G. Benito & Geir Gripsrud,1992. “The Expansion of Foreign Direct Investments: Discrete 
Rational Location Choices or a Cultural Learning Process?”. Journal of International Business 
Studies. 23:3 (1992) s. 475. 
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vid nyetablering av företag.24 Ett begrepp som kan ses som en del av det vidare begreppet 

psykiskt avstånd.25 Benito och Gripsrud presenterar förslag på hur man kan analysera 

kulturell distans som en faktor beroende på fyra olika variabler. Dessa variabler var: 

individualitet, maktavstånd, maskulinitet-femininitet och osäkerhets undvikande.26 

Även Kogut och Singh analyserar kulturers påverkan på etablering i sin text “The 

effect of National Culture on the Choice of Entry Mode”.27 De analyserar även 

Uppsalamodellens begrepp psykiskt avstånd som en del av detta, men menar att Johansson 

och Vahlne inte gjort någon systematisk analys av hur detta påverkar nyetablering.28 Kogut 

och Singh skapar i sin artikel ett index som sedan kan användas för att visa att kulturella 

skillnader spelar roll när företagen väljer var de ska etablera sig.29 

Det finns alltså redan forskning som använder sig utav begreppet psykiskt avstånd för 

att analysera historiska fall av etablering på nya marknader.30 Dessa texter saknar en tydlig 

struktur på hur begreppet bör användas, och vad det syftar till. De använder sig istället direkt 

av Johansson och Vahlnes breda definition på exempel de stöter på i sina fall. Det finns mer 

tydlig forskning på liknande begrepp så som kulturell distans, men då handlar det snarare om 

att hitta matematiska formler för att kunna avgöra avståndet. Jag hoppas att jag genom min 

fallstudie kan göra en tydligare operationalisering av begreppet psykiskt avstånd för att skapa 

en metod att lättare kunna kategorisera och identifiera fall av psykiskt avstånd vid 

utlandsetableringar, och därigenom sen analysera betydelsen av detta.  

Det finns även tidigare forskning på Grängesbergsbolagets utlandsetablering. Göran 

Bergström har i sin avhandling, Från svensk malmexport till utländsk etablering, studerat 

Grängesbergsbolagets etableringsförsök under efterkrigstiden, där Liberia etableringen var en 

viktig del.31 Målet med Bergströms studie var att studera Grängesbergsbolagets 

internationaliserings strategier.32 Detta är alltså ett annorlunda fokus jämfört med det jag har i 

min uppsats, men, jag kommer ändå kunna ta nytta av Bergströms forskning för att orientera 

mig i Grängesbergsbolagets under den aktuella tidsperioden och få en övergripande kunskap 

                                                
24 Benito & Gripsrud, 1992. S 461 
25 Amdam, 2009, s 446. 
26 Benito & Gripsrud, 1992. S 468. 
27 Bruce Kogut & Harbir Singh,  “The effect of Natinal Culture on the Choice of Entry Mode”, Journal 
of International Business Studies. 19:3 (1988) s. 411. 
28 Kogut & Singh. 1988. S 413 
29 Kogut & Singh. 1988. S 427 
30 Hussein 2012, Amdam 2009,  
31 Göran Bergström, 2009, Från svensk malmexport till utländsk etablering, s. 13 
32 Göran Bergström, 2009, s 14. 
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om de relevanta delarna runt denna händelse som inte framkommer i det källmaterial jag själv 

använder.  

Ett annat relevant forskningsfält att ta i beaktande är den forskning som finns på 

företags etableringar i andra länder, vissa av dessa går inte alls ihop med Uppsalamodellen. 

Johanson, Blomestermo och Pahlberg ger i sin bok, Företagets internationaliseringsprocess 

flera exempel på företags internationaliseringsprocess som innehåller stora skillnader, och i 

vissa fall inte alls följer Johansson och Vahlnes 4 stegs process.33 De visar också på den kritik 

som finns mot Uppsalamodellen som deterministisk, en modell kan inte exakt beskriva 

verkligheten, utan det kan finnas speciella situationer som leder till att modellen, i det här 

fallet de fyra stegen, frångås. De hävdar trots detta att det är viktigt att påpeka att modellen 

förklarar en hel del, men inte allt, och att det därför är viktigt att förstå när och hur företaget 

tar beslut som går emot den.34 Det är alltså viktigt att jag inte låser mig vid att försöka passa 

in Grängesbergsbolagets etablering i Uppsalamodellen, en analys av termen psykiskt avstånd 

kan vara relevant även om en annan del av modellen inte är det.  

 

 

  

                                                
33 Johanson, Blomstermo och Pahlberg, 2010, Företagets internationaliseringsprocess, s 10-18. 
34 Johanson, Blomstermo och Pahlberg, 2010, s 59.  
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4. Syfte och frågeställning 

 

Syftet med denna undersökning är att utveckla begreppet psykiskt avstånd i ekonomisk 

historisk forskning. Jag vill genom att göra en fallstudie av ett företag som genomför ett stort 

projekt på en marknad med stora skillnader från sin hemmarknad få en djupare förståelse för 

om, och i så fall på vilket vis, psykiskt avstånd påverkar. Genom detta hoppas jag att denna 

undersökning kan vara en hjälp för kommande ekonomisk historisk forskning genom att bidra 

med en ökad förståelse för det idag ganska brett definierade begreppet psykiskt avstånd. Jag 

vill alltså skapa en tydligare mall för vad begreppet psykiskt avstånd innebär, och hur man 

tydligare kan kategorisera de problemen som inkluderas i det.  

 

Mina frågeställningar är:  

 Hur påverkade det psykiska avståndet Grängesbergsbolagets etablering i Liberia 

under Lamcoprojektet? 

 Om psykiskt avstånd hade en påverkan, hur kan Lamcoprojektet hjälpa oss att 

tydligare dela upp och specificera begreppet? Dels i de exempel på kategorier som 

tidigare ekonomisk historiska forskare gett oss, så som administration, språkproblem, 

rutiner, utbildningsnivå, industriell utveckling och kultur, men även eventuellt nya 

områden? 

 

4.1 Avgränsningar 

 

Uppsatsen avgränsas till att endast studera steg fyra i Uppsalamodellen, då det är i detta steg 

som företaget själva tar ett steg in på marknaden. Jag motiverar avgränsningen med att detta 

leder till att steg fyra är det steg där riskerna med psykiskt avstånd är störst. Denna 

avgränsning kan kritiseras med att företaget vid det här laget redan har en ganska god 

kunskap om den nya marknaden, och vilka skillnader som där finns, men jag tror att det är 

det steg då dessa skillnader kommer att visa sig tydligast och därför en bra plats för en 

undersökning av denna omfattning att lägga sitt fokus på. Jag kommer därför att undersöka 

åren 1958-1967, vilket innebär att de år som Grängesbergsbolaget hade ansvaret under 

uppbyggnaden av projektet samt de första åren av gruvdriften är inkluderade.  
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5. Material och metod 

 

I detta kapitel skall jag gå igenom det källmaterial som jag använt för min studie, samt 

argumentera för de val som jag gjort angående detta. Efter det ska jag göra en 

metodbeskrivning av hur undersökningen har genomförts.  

 Det källmaterial som jag använder mig av för denna undersökning är de 

mötesprotokoll från Liberiaavdelningen 1950-1970 som finns i Grängesbergsbolagets 

material på riksarkivet i Arninge. Detta är tre olika typer av protokoll. Styrelseprotokoll och 

protokoll från den tekniska kommitteen på Lamco Joint Venture samt styrelseprotokoll från 

the Swedish Lamco syndicate. Dessa protokoll sträcker sig mellan åren 1958 och 1967. 

Grängesbergsbolagen har representanter på alla tre av dessa mötestyper, det är även 

Grängesbergsbolagets representanter som leder alla mötena. På the Swedish Lamco 

syndicates möten så finns även representanter ifrån Sentab och SEB. På styrelsemötena och 

de tekniska mötena för Lamco finns utöver dessa även representanter ifrån de amerikanska 

bolagen som är inblandade i projektet samt liberianska staten. Detta innebär att de tre olika 

protokollstyperna har olika karaktär, det är även möjligt att det är olika typer av frågor som 

tas upp. Detta hävdar jag är en fördel, då det ger en ökad bredd åt undersökningen.  

 Det första valet jag gjort som går att kritisera är valet av Grängesbergsbolagets 

etablering i Liberia som fall för denna fallstudie. Detta då det är den typ av avlägsen marknad 

som Johanson och Vahlne menar att företag troligen kommer att undvika på grund av det 

psykiska avståndet. Det är alltså ett ganska speciellt fall som troligen inte är representativt för 

den stora majoriteten av utlandsetableringar under samma tid. Det är snarare, i alla fall i 

avseende på psykiskt avstånd, ett extrem fall. Detta är precis varför jag har valt det. Ett syfte 

med uppsatsen är som sagt att bedöma relevansen av psykiskt avstånd som en del i 

ekonomihistorisk forskning. Jag tänker så att genom att ta ett fall som bör vara ganska 

extremt i detta avseende så kommer mitt resultat att vara mer relevant. Antingen så finner jag 

att de aspekter som bör påverkas av psykiskt avstånd inte var ett relevant hinder ens i detta 

extrema fall. Det skulle i så fall innebära att det troligen inte heller är ett problem i andra, 

mindre extrema, utlandsetableringar. Genom att göra undersökningen på ett extremare fall så 

får jag därmed mer att säga om de mindre extrema, då dessa bör befinna sig på någon form av 

skala mellan inga problem med psykiskt avstånd, till ungefär samma grad av problem som 

Grängesbergsbolaget. Lika så får jag mer att säga om det visar sig att Grängesbergsbolagets 

liberiaavdelning inte verkar haft några större problem på grund av någonting kopplat till 
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psykiskt avstånd. Detta skulle i så fall innebära att jag med större säkerhet kan hävda att 

psykiskt avstånd inte bör vara en så stor och relevant del i analysen av de mindre extrema 

fallen. Jag hävdar alltså att relevansen och nyttan av denna undersökning blir betydligt större 

när jag använder mig av ett material, så som det aktuella, i vilket det är troligare att hitta 

tecken på psykiskt avstånd än ett material där företaget, så som Johanson och Vahlne vill att 

de ska göra, i förväg tagit större hänsyn till psykiskt avstånd och undvikit marknader väldigt 

olika hemmarknaden. Detta är åter en skillnad som uppstår på grund av att jag använder mig 

av en företagsekonomisk teori i en ekonomi historiskt uppsats. Johanson och Vahlne skapade 

denna teori för att beskriva hur ett företag ska tänka före de etablerar sig på en ny marknad, 

då denna typ av marknad kanske bör undvikas. Jag använder modellen för att analysera hur 

företag har påverkats av psykiskt avstånd när de etablerat sig på en marknad. Vilket innebär 

att deras rekommendationer inte har någon relevans, eftersom företaget redan gjort detta val, 

även om det kan ha varit ett misstag.  

 Ett annat problem med materialet är att det i första hand ger de som leder projektets 

bild av situationerna. Detta får stora konsekvenser för vilka typer av problem och situationer 

som finns dokumenterade i materialet. De innebär att materialet är väldigt övergripande och 

alltså troligen inte tar upp små problem som uppkommer på grund av faktorer kopplade till 

psykiskt avstånd, så som till exempel missförstånd mellan parter i det dagliga arbetet. Det bör 

snarare vara de stora problemen, så som brist på lokal arbetskraft med tillräcklig utbildning, 

som framkommer. Detta är ett problem som det är svårt för mig att göra något åt, då jag inte 

har tillgång till någon bättre källa för dessa mindre problem, så som till exempel dagböcker 

skulle varit. Det jag får göra är att helt enkelt ta hänsyn till detta i min analys och inte dra 

slutsatsen att dessa mindre omfattande bekymmer inte sker på grund av att de inte går att 

finna i just det material som jag har.  

 Det andra problemet är att jag bara får se motgångarna främst från en sida, och 

troligen också bara när det lokala samhället skapar problem jämfört med det svenska. Skulle 

det ske något åt andra hållet, att det liberianska samhället och marknaden gör att något går 

enklare än i Sverige, är det möjligt att detta inte framställs på det sättet. Detta ser jag inte som 

ett så stort problem. Undersökningen syftar till att undersöka vad företaget stöter på för 

faktorer på psykiskt avstånd. Det innebär alltså att liberianernas perspektiv på det är 

irrelevant, då jag i denna uppsats inte vill undersöka den nya marknadens problem med det 

nya företaget, utan endast det nya företagets problem med den nya marknaden. Det faktum att 

det finns liberianska representanter på två av de tre mötestyper som protokollen är skrivna om 
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innebär även att det kommer finnas ett visst inflöde av dessas åsikter, vilket kan motverka 

denna snedfördelning. 

 Ytterligare en kritik som kan framföras på materialet är att alla protokollen innehåller 

representanter ifrån fler företag och aktörer än endast Grängesbergsbolaget. Detta innebär att 

det är möjligt att vissa av de problem som uppstår egentligen inte hör Grängesbergsbolaget 

till, utan snarare dessa andra aktörer. Detta är ett bekymmer som jag anser motverkas av det 

faktum att Grängesbergsbolaget under den aktuella perioden hade ledningsansvaret för 

projektet. Protokollen består i stor grad av rapporter angående projektets fortskridande, dessa 

rapporter sker av Grängesbergsbolagets ansvariga och är därför en god källa till 

Grängesbergsbolagets verksamhet i landet. Det kan istället ses som en fördel att det finns 

representanter från flera olika delar av projektet, då detta kan ge en tydligare inblick i hur de 

övriga aktörernas syn skiljer sig från Grängesbergsbolagets.  

   

 

Hur har jag då gått tillväga för att göra denna undersökning?  

Jag bestämde mig för att använda en metod inspirerad av innehållsanalys på det valda 

källmaterialet. Ett problem är att jag behövde en tydlig lista på vad det är jag söker i texterna, 

vilket inte är helt enkelt då psykiskt avstånd har en väldigt vid definition av Johanson och 

Vahlne. Detta innebar att jag var tvungen att börja med att skapa just en sådan lista. Denna 

lista över relevanta kategorier att leta efter var dels nödvändig för genomförandet denna 

undersökning, men jag hoppas även att den skall kunna vara till nytta för andra som på något 

vis analyserar psykiskt avstånd. Jag hoppas att den för dem ska kunna vara en mer konkret 

idé om vad psykiskt avstånd innebär än Johanson och Vahlnes breda definition. På grund av 

materialets splittrade form, med flera olika typer av protokoll, bestämde jag mig även för att 

ha en mer flexibel syn än den klassiska innehållsanalysen erbjuder, där jag använder mig av 

kategorier att lägga in händelser i, snarare än att räkna ett specifikt ord. Detta gör att metoden 

inte blir lika mekaniskt och därav inte helt enkel att återupprepa. Detta blir en konsekvens av 

att dessa kategoriindelningar delvis beror på mina tolkningar av materialet. För att undvika 

detta problem och även göra mitt arbete lättare att granska av andra så har jag därför skrivit 

upp de olika exempel jag funnit. Dessa har jag sedan sorterat i de olika kategorierna från den 

lista jag skapat. Jag har sen lagt ett slumpmässigt urval ur denna samling som appendix till 

denna uppsats. Detta för att läsaren själv skall kunna göra bedömningen om de exempel jag 

hittat verkar vara relevanta för den kategori där jag räknat in den. Jag fann denna lösning med 

kategorier nödvändig då orden som används, och situationerna, skiljer sig väldigt mellan 
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olika delar av materialet. Detta skulle göra risken stor att de hamnade i olika fack även om de 

egentligen borde hamna under samma kategori för psykiskt avstånd och därför skulle skapa 

problem i en mer klassisk tillämpning av en innehållsanalys.  

 För att skapa den ursprungliga listan tog jag hjälp av de exempel som författare 

använt sig utav i tidigare forskning. De exempel som tagits upp i texterna jag nämnde i 

forskningsläget är: Skillnader i språk, politiskt system, utbildningsnivå, företagsrutiner, 

industriell utveckling och kultur. Jag skapade sedan utifrån detta exempel några kategorier 

som jag hävdar innefattar dem och bedömde som lämpliga.   

En av nackdelana med innehållsanalys är att man inte noterar det i materialet som 

man inte redan på förhand har bestämt sig för att lägga märke till.35 Jag bestämde mig därför 

för att vara flexibel i utvecklandet av listan, och inte ha den helt färdig före jag börjar 

undersöka materialet fullständigt. Jag bekantade mig väl med materialet först för få med alla 

de kategorier på psykiskt avstånd som förekommer i materialet och inte redan fanns på min 

lista. Dessa kategorier fick då sedan komplettera dem som jag fick ut forskningsläget.  

 

Den kategoriindelning jag skapade med hjälp av forskningsläget bestod av: 

● Administrativa svårigheter. Uppstår det någon form av problem i de byråkratiska 

processerna som inte skulle skett om projektet var i Sverige? Inkluderar tidigare 

forsknings exempel med olikheter i politiskt system. 

● Direkta kommunikationsproblem. Uppstår det problem där språk eller andra typer av 

kommunikationsproblem försvårar arbetet? Inkluderar tidigare forsknings exempel på 

skillnader i språk.  

● Företagsrutiner. Uppstår problem beroende på att de olika parterna har olika rutiner 

för hur situationer skall hanteras? Kommer från tidigare forsknings exempel, 

företagsrutiner.  

● Kultur. Uppstår det problem på grund av kulturella skillnader som skapar problem i 

projektet? Detta kan till exempel vara syn på arbete, punktlighet, högtider och dylikt. 

Kommer från tidigare forsknings exempel, kultur.  

● Utbildning. Hur påverkar den lokala utbildningsnivån möjligheterna att bedriva 

verksamheten? Kommer ifrån tidigare forsknings exempel, 

utbildning/utbildningsnivå.  

                                                
35 Göran Bergström & Kristina Boréus. 2005. Textens mening och makt. Kap 2.  
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● Industriell utveckling. Uppstår några problem på grund av den lokala tekniska nivån? 

Kommer ifrån tidigare forsknings exempel, industriell utveckling 

 

Utöver dessa kategorier så vill jag från forskningsläget ta med tanken på nätverks 

koppling till psykiskt avstånd. Verkar det finnas en koppling i det fall jag undersöker? 

Det var viktigt för mig att ha en tydlig lista att gå efter före jag gjorde en fullständig 

genomgång av hela materialet med hjälp av den. Detta för att inte missa några exempel som 

faller under någon av kategorierna, när jag under genomgången av materialet räknande dem.  

Utöver att räkna förekomsten av olika psykiska avstånd så valde jag även ut flera fall 

ur olika kategorier att skriva om och analysera mer i sin helhet. Detta är fall jag bedömer är 

viktiga, eller representativa, för något vanligt förekommande i materialet. Detta för att ge en 

tydligare bild av vad händelserna i materialet handlat om för att kunna genomföra en bättre 

och tydligare analys. För dessa händelser har jag valt att lägga extra vikt på konflikter som 

uppstått, då detta kan varit ett tecken på att problemen var relevanta. Svårigheter och 

konflikter har också ofta flera orsaker. Det var därför viktigt att jag försöker göra en djup 

analys av de mest intressanta händelserna, för att kunna analysera i vilken grad dessa sker på 

grund av ett eventuellt psykiskt avstånd eller har andra, tyngre vägande, orsaker. Detta 

innebär att undersökningen blev en kombination av en kvantitativ och kvalitativ studie.  

En risk med detta tillvägagångssätt, där jag noggrant letat efter tendenser på psykiskt 

avstånd och hur dessa behandlats är att jag läst in mer än vad som där finns. Det är möjligt att 

jag överanalyserat vikten av psykiskt avstånd för att skapa ett behov av denna uppsats. Detta 

är ett problem som är svårt att förhindra helt, men som jag tyckte var viktigt att jag försöker 

undvika i så stor grad som möjligt. Ett sätt att lyckas med detta kan vara att skapa flera teser 

för mig själv. Att hela tiden vara tydlig inför mig själv med vad jag tror kommer leda till 

psykiskt avstånd, var jag tror problem kommer uppstå, för att därigenom också tydligt se var 

jag har fel. Finns det en massa fall där jag trodde att ett stort psykiskt avstånd skulle få stora 

konsekvenser, men detta inte visade sig vara ett problem alls? Detta hoppas jag även 

reduceras med hjälp av appendix 1, där jag ger läsaren tillgång till ett slumpmässigt urval av 

händelser i källmaterialet som jag bedömt har med psykiskt avstånd att göra. Genom att ge 

läsaren möjlighet att se de fall jag bedömt som relevanta för psykiskt avstånd kan även 

läsaren själv enklare göra bedömningen i vilken grad jag varit färgad av undersökningens 

syfte.  

Utöver innehållsanalysen och fallbeskrivningarna så har jag också gjort en kortare 

historiebeskrivning av Lamcoprojektet. Detta för att ge läsarna en tydligare bild om 
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kontexten som dessa händelser skett i, för att därigenom öka förståelsen och möjligheten för 

egen analys. Till detta använde jag till stor del Göran Bergströms avhandling, Från svensk 

malmexport till utländsk etablering, som källa. Detta eftersom han där redan gjort den typ av 

historiebeskrivning som jag var ute efter och detta därav gav mig större möjlighet att fokusera 

på syftet med denna uppsats.  Även om det inte tillhör det huvudsakliga syftet med 

undersökningen så använde jag även delar av den information som jag funnit under min 

undersökning, som komplement till Bergströms avhandling, för att skriva denna 

bakgrundshistoria.  
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6. Bakgrund - Grängesbergsbolagets historia 

 

Detta kapitel syftar till att ge läsaren en uppfattning om Lamcoprojektets historia och aktörer. 

Även om detta inte tillhör huvudsyftet med undersökningen så hävdar jag att en ökad 

kännedom om den miljö och händelser som omger projektet kommer att vara till en hjälp att 

både bättre förstå och dra slutsatser om de mer detaljerade exemplen på psykiskt avstånd som 

följer i resultatdelen. Kapitlet ger alltså ingen ny kunskap eller djupare analys, så om läsaren 

redan har god kunskap om Grängesbolaget och Lamco i stort kan det med fördel hoppas över. 

För den läsare som inte har denna kunskap hoppas jag att följande kapitel kommer ge en 

nyttig sammanhangsbild som sedan hjälper den hänga med i mina resonemang i senare 

kapitel. Beskrivningen är uppdelad i tre delar, där den första beskriver Grängesbergsbolagets 

historia fram till Lamcoprojektet, den andra beskriver bildandet och huvudaktörerna i 

Lamcoprojektet och den avslutade delen beskriver Lamcoprojektet genomförande i stort.  

 

6.1 Grängesbergsbolagets historia före Lamcoprojektet 

 

Trafikaktiebolaget AB Grängesberg-Oxelösund, även kallat Grängesbergsbolaget, 

grundades år 1896 då ett antal regionala järnvägsbolag slog sig ihop med företaget Gränges 

Gruv AB. Syftet med företaget var att hitta en bra lösning till produktionen och distributionen 

av svensk järnmalm som sedan skulle exporteras ut på världsmarknaden. Företagets 

verksamhet tog rejäl fart 1903 då Grängesbergsbolaget införskaffade aktiemajoritet i bolagen 

AB Gällivare Malmfält och Loussavaara Kirunavaara AB (LKAB).36 

 Ägandet av de svenska malmtillgångarna var en stor politisk fråga under början av 

1900-talet. Då politikerna ville begränsa det utländska ägandet beslutade därför riksdagen 

1907 att den svenska staten att ta över ägandet av stora delar av Sveriges naturtillgångar. 

Detta fick för Grängesbolaget konsekvensen att staten skulle ta över hälften av ägandet i 

LKAB. Grängesbergsbolaget hade efter detta fortfarande huvudansvaret för driften av 

gruvorna i Lappland, även om deras ägarandel hade minskat markant. Det beslutades även att 

avtalet mellan staten och Grängesbergsbolaget angående ägandet i LKAB skulle 

omförhandlas vart tjugonde år.  

                                                
36 Göran Bergström, 2009. S 37.  
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 Under 1940-talet kom åter frågan om det statliga ägandet i LKAB upp på agendan. 

1947 skulle svenska staten och Grängesbergsbolagets ägande omförhandlas. Staten ville lösa 

ut Grängesbergbolaget men på grund av en stor ökning i produktionen de senaste åren 

bedömdes inlösningssumman bli för hög. Det ledde till att regeringen valde att skjuta upp 

beslutet.37 Förhandlingarna om inlösen satte igång på allvar igen 1954, då staten ville ha 

större inflytande över driften. De påföljande förhandlingarna slutade med att staten 1955 

beslutade att lösa in resterande aktier i LKAB. Det nya avtalet innebar att 

Grängesbergsbolaget endast skulle ha kvar 4% av LKAB:s aktiekapital, men även i 

fortsättningen ha ansvar för skeppningen av all LKAB-malm. Grängesbergsbolaget skulle 

även få en inlösensumma på 800 miljoner kronor, utbetalade under perioden 1957-1961.38  

Denna inlösensumma användes av företaget till diverse investeringar i ny industriell 

verksamhet.39 

6.2 Lamcoprojektets bildande och aktörer 

 

I september 1953 ingick Liberianska staten the International African-American 

Corporation (IAAC) en överenskommelse om ett samarbete kring gruvdrift i Liberia. 

Överenskommelsen innebar att IAAC fick en koncession för gruvdriften i ett stort område i 

Liberia fram till år 2023, det vill säga ett avtal som gav IAAC rättigheten att bryta malm i  

stora områden av Liberna.40 Koncessionen innebar att IAAC och liberianska staten 

tillsammans skapade ett bolag med nyttjanderätten, LADC.41  

IAAC hade inte själva finansiella medel eller kompetens att driva projektet, utan sökte 

flera företag som var intresserade att investera i LADC. Dessa företag önskades även ha 

kompetens av att driva liknande projekt. Ett av de företag som IAAC vände sig till med en 

förfrågan om att ingå i projektet var Grängesbergsbolaget, som valde att avböja då de ännu 

trodde att svenska staten inte skulle utnyttja sin rätt att lösa in Grängesbergsbolagets aktier i 

LKAB, de ville därför fortsätta fokusera på sina projekt i Sverige. Grängesbergsbolagets 

                                                
37 Göran Bergström, 2009, S 41.  
38 Göran Bergström, 2009. S 43.  
39 Göran Bergström, 2009, S 47.  
40 Bakgrundsdokumentet, ”Lamco Joint Venture, A fascinating Liberian project with world wide 

aspects” och 
Göran Bergström, 2009. S 51. 
41 Göran Bergström, 2009, S 52. 
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verkställande direktör Erland Waldenström hade en skeptisk hållning till projekt i utlandet, då 

han tyckte sådana projekt innebar allt för stora risker.42  

I slutet av 1954 kontaktades åter en grupp svenska företag, däribland 

Grängesbergsbolaget, angående ett deltagande i gruvprojektet i Liberia. Detta var nu 

betydligt mer intressant för Grängesbergsbolaget då det nu verkade troligt att deras aktier i 

LKAB skulle lösas in av den svenska staten. I början av 1955 bildade de intresserade svenska 

bolagen the Swedish Lamco Syndicate, som tillsammans med IAAC och Liberianska staten 

skapade Liberian American-Swedish Minerals Company (Lamco).43  

I oktober 1959 fick Grängesbergsbolaget ledningsansvaret för Lamcoprojektet. Till 

följd av detta bildades Grängesbergsbolaget sin Liberiaavdelning med huvudkontor i 

Stockholm. Denna avdelning var den som sedan under de kommande åren skötte 

Lamcoprojektet.44 Det är även denna avdelnings dokument, i form av protokoll från olika 

delar av Lamco strukturen, som ligger till grund för denna uppsats undersökning. 

Företagsstrukturen skulle genomgå en sista omvandling 1961 då koncessionsavtalet 

återigen omförhandlades och fick sin slutgiltiga form. Detta skedde efter att 

Grängesbergsbolaget letat intresserade köpare av järnmalmen för att säkra finansieringen av 

projektet.45 Om de fann nog med köpare förväntades gruvan kunna sättas i drift 1963.46 

Grängesbergsbolaget vände sig därför till Bethlehem Steel Corporation, som på denna tid var 

världens näst största producent av järnmalm, och en tidigare köpare av Grängesbergsbolagets 

svenska malm. Bethlehem var intresserade av att köpa den liberianska malmen, men krävde 

att själva bli delägare i Lamco istället för att endast teckna ett långsiktigt köpekontrakt samt 

att Grängesbolaget även i fortsättningen skulle behålla ansvaret för projektet, detta då de var 

rädda för att IAAC som minoritetsägare annars skulle driva företaget allt för kortsiktigt i syfte 

att få snabb utdelning. Lamco gick med på Bethlehems krav.47 Detta ledde till att 

koncessionsavtalet åter omförhandlades år 1961. Denna omförhandling innebar bildandet av 

Lamco Joint Venture, vilket var det företag som genom koncessionsavtalet fick 

nyttjanderätten av malmen i Nimba-bergen.48 Med hjälp av kontraktet med Bethlehem samt 

                                                
42 Göran Bergström, 2009. S 48 ff. 
43 Göran Bergström, 2009. S 48 ff. 
44 Göran Bergström, 2009, S 57 
45 Göran Bergström, 2009, S 57. 
46 Bakgrunddokumentet 
47 Göran Bergström, 2009. S 59 ff. 
48 Göran Bergström, 2009. S 57 och 
Bakgrunddokumentet 
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några franska och tyska stålverk säkrade Lamco Joint Venture långtidskontrakt för över 5 

miljoner ton malm per år, vilket innebar att projektet kunde ta sin början.49 

Detta var den företagsstruktur och ägandefördelning av Lamco Joint Venture som 

sedan varade under de aktuella åren för denna uppsats med undantag för några mindre 

aktierockader.50 I kommande kapitel beskrivs Lamcoprojektets fortskridande under de 

aktuella åren för min vidare undersökning.  

 

Figur 1. Ägarstruktur för Lamco joint venture år 1961 

 

Källa: Göran Bergsström, 2007, s 58.  

                                                
49 Bakgrunddokumentet 
50 Göran Bergström, 2009, S 58.  
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6.3 Lamcoprojektets genomförande 

 

Lamcoprojektet var ett gigantiskt projekt med många olika delar.51 Så som framgår i 

föregående avsnitt så var flera olika aktörer med olika kompetensområden inblandade, men 

Grängesbergsbolaget hade under alla de aktuella åren för denna uppsats huvudansvaret för 

drivandet av projektet. Projektet innefattade inte bara uppbyggandet och drivandet av gruvan. 

Utöver gruvan behövde det byggas en 265 km lång järnväg mellan Nimba-gruvan och 

Buchanan, en stad i Liberia där en storskalig hamn även byggdes som del i projektet. Alla 

dessa delar skedde under ledningen av Grängesbergsbolaget.52 Dessutom byggdes som del av 

projektet helt nya samhällen av hög internationell standard upp i både Buchanan och Nimba. 

Dessa inkluderade hus, skolor, sjukhus, kyrkor och allt annat som hör samhällen till, i syfte 

att husera både den utländska och inhemska arbetskraften.53 

 Gruvan öppnade som planerat år 1963, då med ett produktionsmål med 6 miljoner ton 

per år. Det gick bra för projektet och produktionsmålet justerades uppåt flera gånger under de 

första åren. 1965 ökades det till 7.5 miljoner ton per år, och 1965 ytterligare till 10 miljoner 

ton per år.54 Malmen skeppades sedan till främst Nordamerika och Europa, men även Japan.55 

Även arbetsstyrkan på Lamco ökade under dessa år. 1963 hade Lamco Joint Venture 

3925 anställda i Liberia, vilket ökade till 4445 anställda år 1969.56 Projektet gick även 

ekonomiskt bra. Nettovinsten gick stadigt uppåt efter gruvans öppnande fram till 1965, då 

den hamnade på 40 miljoner dollar. På grund av minskad efterfrågan i Europa så var vinsten 

längre under senare delen av 60-talet, men vände senare upp igen.57 Projektet kan ekonomiskt 

alltså ses som ekonomiskt lyckat.  

I resultatdelen som nu följer kommer jag i större detalj gå in på de aspekter av 

projektet som påverkades av psykiskt avstånd.  

  

                                                
51 Styrelse protokoll, Lamco joint venture, 16 augusti 1960 
52 Göran Bergström, 2009, S 78;  
Styrelse protokoll, Lamco joint venture, 16 mars 1960;  
Styrelse protokoll, Svenska Lamco syndikatet 11 september 1960 
53 Styrelse protokoll, Lamco joint venture 1960, 23 november 1960;  
Styrelse protokoll, Svenska Lamco syndikatet, 11 september 1960 
54 Styrelse protokoll, Lamco joint venture, 16 mars 1963; 
Göran Bergström, 2009, s 78 
55 Göran Bergström, 2009, s 91. 
56 Göran Bergström, 2009, s 78 
57 Göran Bergström, 2009, s 92-93. 
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7. Undersökningen i liberiaarkivet 

 

I denna del kommer jag redovisa resultatet av min undersökning. Presentationen är 

uppdelad i flera delar. Den första delen beskriver utformningen av den kompletta listan av 

kategorier som jag skapat med hjälp av materialet och sedan använt mig av i undersökningen. 

Jag kommer under denna del argumentera för de val jag gjort, vilka kategorier jag lagt till 

min ursprungliga lista, och varför jag tyckte dessa var relevanta. I denna del redovisas till slut 

den slutgiltiga listan, en lista jag hoppas kan vara till hjälp för andra forskare som djupare vill 

analysera begreppet psykiskt avstånd.  

 Efter detta följer ett avsnitt per kategori. Jag kommer i början av varje kategori 

redovisa en tabell med resultatet av genomgången. Det vill säga, har jag funnit några 

företeelser som jag tycker föll under denna kategori? I vilken typ av dokument, och i vilken 

grad förekom de? Dessa delar innehåller även en kortare genomgång av de fall jag funnit och 

en analys av resultatet där jag djupare diskuterar vad jag tror förekomsten, eller avsaknaden, 

av just denna kategori i de olika dokumentstyperna beror på. Efter detta följer en 

sammanfattande diskussion om resultatet av undersökningen.  

  

7.1 Den slutgiltiga listan av kategorier 

 I metoden beskrev jag hur jag valt att skapa och komplettera listan med kategorier 

som jag sedan använde i min undersökning. Jag började med att skapa en lista med kategorier 

med hjälp av Johanson och Vahlnes definition, samt de exempel jag fann i tidigare 

ekonomisk historisk forskning. Denna lista hade kategorierna som följer: 

 

● Administrativa svårigheter. Uppstår det någon form av problem i de byråkratiska 

processerna som inte skulle skett om projektet var i Sverige?  

● Direkta kommunikationsproblem. Uppstår det problem där språk eller andra typer av 

kommunikationsproblem försvårar arbetet? 

● Företagsrutiner. Uppstår problem beroende på att de olika parterna har olika rutiner 

för hur situationer skall hanteras? 

● Kultur. Uppstår det problem på grund av kulturella skillnader som skapar problem i 

projektet? Detta kan till exempel vara syn på arbete, punktlighet, högtider och dylikt.  



Jakob Wåhleman, VT 2016 

26 

● Utbildning: Finns kompetensen att utföra de uppgifter som företaget vill i landet? Hur 

påverkar den lokala utbildningsnivån möjligheterna att bedriva verksamheten?  

● Industriell utveckling. Uppstår några problem på grund av den lokala tekniska nivån? 

 

Jag ville inte låsa mig i dessa kategorier före genomgången av materialet, detta då en 

stor del av syftet med denna undersökning var att göra betydelsen av begreppet psykiskt 

avstånd mer konkret och tydlig. Detta innebar att jag, om det var befogat, ville skapa en lista 

med kategorier som var mer omfattande än de områden som tidigare forskare hittat. Detta 

innebär att jag vid en första genomläsning av materialet ville kunna justera listan om jag 

hittade exempel som jag tyckte föll under definitionen för psykiskt avstånd, men jag ännu 

inte hade lagt dit.  

 Det jag snabbt insåg var att detta inte bara innefattade att hitta nya kategorier, utan i 

många fall snarare att utveckla de gamla. Det fanns flera exempel som jag skulle lagt under 

samma kategori i den ursprungliga listan, men, vars karaktär skilde sig så pass mycket att jag 

tyckte de ändå borde skiljas åt. Den kategori jag insåg att fort behövde breddas i 

Grängesbergsbolagets fall var utbildning. Denna kategori la jag till en början till efter 

Husseins beskrivning av psykiskt avstånd. I denna benämnde han utbildningsnivå som en 

punkt där det kan yttra sig.58 Efter genomläsning av materialet skulle jag istället mena att 

detta är en kategori ofta tätt sammankopplad med arbetskraft, där behovet av arbetskraft kan 

lösas på flera olika sätt, vilket vi senare i resultatet kommer se att det gjordes i 

Lamcoprojektet. En utav dessa lösningar är att utbilda lokalbefolkningen, i vilket fall 

utbildning är den relevanta kategorin. Men jag vill inte heller lägga utbildning som en direkt 

underkategori till arbetskraft, detta då kategorin utbildning kan påverka utan att företaget 

anställer ur lokalbefolkningen. Företaget interagerar inte bara med den del av befolkningen 

som arbetar på företaget, utan även i exempelvis sammabeten med lokala företag. Dessa 

sammabeten kan även de påverkas av den rådande lokala utbildningsnivån. Utbildningsnivån 

kan även påverka hur bosatta i närheten av företagets verksamhet förhåller sig till och 

behandlar företaget. Jag valde därför att inte ersätta kategorin utbildning med arbetskraft, 

utan valde att lägga till arbetskraft som en ytterligare kategori. I just Grängesbolagets fall så 

var denna kategori så relevant att jag valde att dela upp den i två olika delar, Brist på 

kompetent arbetskraft och Bostäder till arbetskraft. Jag skapade dessa som underkategorier 

till arbetskraft i just mitt fall, detta då jag tyckte att de ändå skilde sig så pass mycket åt att de 

                                                
58 Hussein, 2012, S 27. 
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bör skiljas åt i resultaten, men samtidigt är de så pass specifika att jag inte tycker de bör 

behandlas som enskilda kategorier i andra undersökningar där de kanske inte är lika 

förekommande. I sådana fall tycker jag de båda kan sammanfattas under kategorin 

arbetskraft. Efter skapandet av dessa två underkategorier fann jag även att alla de fall som 

fanns i källmaterialet på industriell utveckling hörde ihop med bostäder till arbetskraft. För 

att inte dessa fall skulle återkomma två gånger, så beslutade jag att inte använda mig av 

kategorin industriell utveckling för de fall som hamnade under bostäder till arbetskraft. Då 

jag inte fann några fall på industriell utveckling som inte var en del av detta så används denna 

kategori inte alls i resultatet. Bostäder till arbetskraft kan alltså ses som en 

kombinationskategori av arbetskraft och industriell utveckling i detta specifika fall, 

Grängesbergsbolagets etablering i Liberia.   

 En annan kategori jag valde att komplettera de grundläggande med är brist på kontakt 

med lokala nätverk. Detta är en intressant kategori i det att den sammankopplar med de 

slutsatser som Johansson och Vahlne drar i sin uppdaterade modell, om att psykiskt avstånd 

motverkas med hjälp av lokala nätverk. Jag fann alltså detta samband mellan psykiskt avstånd 

och nätverk tillräckligt starkt för att motivera denna kategori. I skapandet av denna kategori 

menar jag att psykiskt avstånd även kan påverka hur lätt företaget skapar sådana lokala 

nätverk. Jag hittade i texterna flera indikationer på att Grängesbergsbolaget i flera fall valde 

att använda sig av västerländska företag, både som de haft kontakt med före, men även 

företag de inte tidigare arbetat med, även om det fanns lokala alternativ.59 Jag tror inte att det 

är en för långt dragen gissning att detta i många fall beror på att dessa västerländska företag 

är mer lika Grängesbergsbolaget, och därför lättare att kommunicera med och finna. Det finns 

helt enkelt ett mindre psykiskt avstånd till dem som gör att de väljs före de lokala 

alternativen. Detta fick mig att även lägga till kategorin Kontakt med lokala företag. 

 Min slutgiltiga lista med kategorier som jag använde för undersökningen blev då som 

följer: 

 

● Administrativa svårigheter. Uppstår det någon form av problem i de byråkratiska 

processerna som inte skulle skett om projektet var i Sverige?  

● Direkta kommunikationsproblem. Uppstår det problem där språk eller andra typer av 

kommunikationsproblem försvårar arbetet? 

                                                
59 Styrelseprotokoll, Swedish Lamco Syndicate, §3 10 mars 1959, §12 24 Januari 1961; 
Styrelseprotokoll, Lamco Joint Venture, §10 6 mars 1963.  



Jakob Wåhleman, VT 2016 

28 

● Företagsrutiner. Uppstår problem beroende på att de olika parterna har olika rutiner 

för hur situationer skall hanteras? 

● Kultur. Uppstår det problem på grund av kulturella skillnader som skapar problem i 

projektet? Detta kan till exempel vara syn på arbete, punktlighet, högtider och dylikt.  

● Utbildning. Hur påverkar den lokala utbildningsnivån möjligheterna att bedriva 

verksamheten? 

● Industriell utveckling. Uppstår några problem på grund av den lokala tekniska nivån? 

I detta specifika fall är denna kategori representerad i bostäder till arbetskraft. 

● Arbetskraft. Vad behöver företaget göra för att locka kompetent arbetskraft till 

verksamhet? Finns arbetskraft lokalt? Underkategorier i mitt specifika fall: Brist på 

kompetent arbetskraft och bostäder till arbetskraft 

● Kontakt med lokala företag. Hur bra kontakt har företaget med lokala företag? Skapar 

dessa några problem i hur verksamheten bedrivs? 

 

Viktigt att påpeka är att jag inte på något vis menar att dessa kategorier innefattar allt i 

begreppet psykiskt avstånd. Jag har redan indikerat att jag tror det är viktigt att anpassa denna 

lista efter det specifika fall som studeras, så som jag själv gjort genom att dela upp 

Arbetskraft i två olika kategorier. Det är möjligt att psykiskt avstånd i ett visst etableringsfall 

endast förekommer i form av en utav dessa kategorier, eller inte passar i någon av dem, fast 

ändå i väldigt olika form från de fall jag hittat. Det är då vettigare att dela upp denna kategori 

i flera olika för att analysera fallet än att klumpa ihop dessa väldigt skilda typer av händelser i 

en och samma kategori.  

Jag kommer nu fortsätta min resultatpresentation genom att gå igenom kategorierna 

en och en med kommentarer på de förekomster jag hittat. Notera att jag i det här fallet 

kommer behandla Brist på kompetent arbetskraft, och Bostäder till arbetskraft som två 

separata kategorier, då jag bedömt detta som mest lämpligt med det aktuella materialet.  

Resultatet kommer för varje kategori presenteras i formen av tabellen nedan, med de 

tre olika protokollstyperna, Lamco Technical Commitee (LTC), Lamco meetinf of 

participants (LMOP) och Swedish Lamco Syndicate (SLS), i varsin flik. Tabellen nedan visar 

mängden protokoll av vardera typ och år.  

 

 

 

 



Jakob Wåhleman, VT 2016 

29 

Tabell 1. Antalet protokoll av de olika typerna bevarat i liberia arkivet för varje år 

År\Protokolltyp LTC LMOP SLS Totalt 

1958 Inga protokoll Inga protokoll 3 3 

1959 Inga protokoll Inga protokoll 5 5 

1960 3 3 3 9 

1961 5 1 3 9 

1962 4 1 4 9 

1963 1 2 5 8 

1964 Inga protokoll 1 3 4 

1965 1 1 3 5 

1966 Inga protokoll Inga protokoll 2 2 

1967 Inga protokoll 1 2 3 

Totalt 14 10 33 57 
Källa: Mötesprotokoll i liberiaarkivet 

 

 

 

7.2 Administrativa svårigheter 

Tabell 2. Fall klassade under Administrativa svårigheter funna i protokollen 

År\Protokolltyp LTC LMOP SLS Totalt 

1958 Inga protokoll Inga protokoll  0 

1959 Inga protokoll Inga protokoll 1 1 

1960    0 

1961 1   1 

1962   1 1 

1963  1  1 

1964 Inga protokoll  1 1 

1965    0 

1966 Inga protokoll Inga protokoll  0 

1967 Inga protokoll 1 1 2 

Totalt 1 2 4 7 

Källa: Mötesprotokoll i liberiaarkivet 

 

 Administrativa svårigheter är en väldigt bred kategori, vilket även de indikationer jag 

hittade på sådana svårigheter visade på. Spridningen var väldigt jämn mellan de olika 

protokolltyperna och åren. Det är svårt att hitta ett gemensamt tema för de olika 

förekomsterna. Till skillnad ifrån vissa av de andra kategorierna då det är en fråga som 

återkommer i flera av dokumenten så är de administrativa svårigheterna ofta 

engångsföreteelser som sedan åtgärdats. Det gemensamma temat som ändå kan urskiljas är 

att det är Lamcoprojektets multinationella struktur som skapar de flesta svårigheterna. Ett 

exempel på detta är att det under förhandlingen med Bethlehem Steel Corp. år 1959 uppstår 

problem angående vilka skatteregler och koncessionsregler som skulle gälla för Bethlehem 
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om de köpte in sig i Lamco Joint Venture. Detta var så pass komplexa problem att styrelsen i 

the Swedish Lamco Syndicate inte kunde besvara det själva i förhandlingarna utan fick vända 

sig till andra, och därmed skapade fördröjningar i kommunikationen.60 Att detta orsakade 

problem framkommer också då frågan om skillnaderna i regler gällande Bethlehem Steel och 

resten av Lamco företagen några år senare åter kommer upp till diskussion, den här gången 

på Lamco Joint Ventures styrelsemöte, år 1963.61 Det var alltså, trots tidigare diskussioner, 

fortfarande inte helt klart vad som gällde. Skatter i olika länder diskuterades även vid flera 

andra tillfällen.62 Även om skattediskussioner i sig inte bör klassas som 

kommunikationsproblem, och därför inte skulle falla under begreppet psykiskt avstånd, så 

menar jag på att det förekomsten av dessa diskussioner indikerar på bör göra det. Att 

diskussionerna äger rum, i vissa fall väldigt sent under projektets gång, tyder på att det varit 

ett problem tidigare under projektet. Ett problem som då beror på psykiskt avstånd. Till 

exempel så diskuteras frågan av dubbelbeskattning av the Swedish Lamco Syndicate med 

representanter från Liberia och Sverige år 1967.63 Då själva förhandlingen inte visar på en 

brist på kommunikation, tvärtom visar den på att parterna klarar av att förhandla med 

varandra, så menar jag att behovet av denna förhandling, så här pass sent under projektets 

gång, indikerar att detta varit en administrativ svårighet tidigare under projektet. Det bör 

därför klassas som en indikation på psykiskt avstånd då dessa problem beror på de nya regler 

och miljöer som företaget nu verkar i.  

 En annan typ av administrativa svårigheter som förekommer i protokollen är 

skillnaden på avtal i Sverige och Liberia. Detta framkommer till exempel under 

löneförhandlingar med arbetarna år 1967. Grängesbergsbolaget är vana med förhandlingarna 

med Svenska arbetarna och deras typer av krav, men det faktum att de liberianska arbetarna 

har andra förutsättningar, i detta fall främst angående boenden, innebär nya problem i 

kontraktsförhandlingarna med facket.64 

 Också det faktum att de olika deltagarna i projektet har olika referensramar och är 

vana vid olika länders regler spelar in. Under ett möte i Lamcos tekniska kommittee år 1961 

diskuterades ett gemensamt dokument angående företagets anställningsföreskrifter. Under 

detta möte så uppstår flera frågetecken som deltagarna blir tvungna att ta upp till diskussion. 

                                                
60 Styrelseprotokoll, Swedish Lamco Syndicate §7 17 januari 1959 
61 Styrelseprotokoll, Lamco Joint Venture, 7-8 oktober 1963 
62 Styrelseprotokoll, Swedish Lamco Syndicate, §2 10 juni 1964, §10 29 april 1967, §6 1 juni 1962; 
Styrelseprotokoll, Lamco Joint Venture, 7-8 Oktober 1963 
63 Styrelseprotokoll, Swedish Lamco Syndicate, §10 29 april 1967 
64 Styrelseprotokoll. Lamco Joint Venture, §2 1 maj 1967 
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Vissa delar av dokumentet går inte ihop med de lagar som den liberianska representanten 

menar att gäller, till exempel måste semestertiderna regleras då Grängesbergsbolaget inte 

tagit hänsyn till de värnpliktsregler som gäller i Liberia.65 

 Sammanfattningsvis så verkar det regelbundet under de aktuella åren förekommit 

administrativa svårigheter som konsekvens av de skillnader som fanns i regler, kultur och 

geografisk placering mellan olika företagen involverade i projektet. Även om flera av 

problemen har liknande karaktär, framförallt i form av vilka regler som gäller i olika länder, 

så är det bara ett fall där precis samma frågor återkommer två gånger i några av dokumenten 

under tidsperioden. Det tyder på att problemen inte var så omfattande att de inte gick att lösa 

när de väl kom upp till diskussion. Att grundläggande typer av sådana diskussioner i vissa fall 

kommer upp på dagordningen för styrelsemötena först senare under den tidsperiod jag 

undersökt kan ses som ett tecken på att dessa svårigheter ibland varade en lång tid före de väl 

kom upp till diskussion, vilket bör varit en svårighet som skulle motverkats med ett kortare 

psykiskt avstånd.  

 

7.3 Direkta kommunikationsproblem 

Tabell 3. Fall klassade som Direkta kommunikationsproblem funna i protokollen. 

År\Protokolltyp LTC LMOP SLS Totalt 

1958 Inga protokoll Inga protokoll  0 

1959 Inga protokoll Inga protokoll 1 1 

1960    0 

1961   1 1 

1962    0 

1963    0 

1964 Inga protokoll   0 

1965    0 

1966 Inga protokoll Inga protokoll  0 

1967 Inga protokoll   0 

Totalt 0 0 2 2 

Källa: Mötesprotokoll i liberiaarkivet 

 

 Kategorin direkta kommunikationsproblem är tänkt att innefatta brister i just 

kommunikationen med aktörer på den nya marknaden. Detta blir därför en aningens klurig 

kategori då detta ligger väldigt nära definitionen av psykiskt avstånd, men trots detta inte är 

menad att innefattar allt vad psykiskt avstånd innebär. De fall jag valt att lägga under 

kategorin är istället de fall där det specifikt brister i just kommunikation, i form av 

                                                
65 Protokoll Lamco Joint Venture Technical Committee, §7 15 december 1961. 
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språksvårigheter, fördröjningar eller dylikt. Detta blir då plötsligt en väldigt snäv kategori, 

istället för bred, vilket även visade sig i de få företeelser jag fann i protokollen.  

 Jag fann två fall varav det ena är ett ganska tveksamt fall som jag hade problem att 

kategorisera. Det är ett fall där Grängesbergsbolagets projektledare i Liberia, Sture Linnér, 

avlägger en rapport om det politiska och ekonomiska läget i Liberia, med hänseende på 

Lamcos relationer till de statliga myndigheterna.66 Detta är ju i sig inte ett 

kommunikationsproblem, men återigen så pekar behovet av denna punkt i dagordningen på 

någonting intressant för denna undersökning. Det faktum att Grängesbergsbolaget, som vid 

denna tid har huvudansvaret för genomförandet av hela Lamcoprojektet, vilket leds via 

Grängesbergsbolagets avdelning belägen i Stockholm, får sin förståelse över läget i landet 

genom en mellanhand i form av deras anställda i Liberia. Informationen i protokollet är i 

detta fall väldigt odetaljerad, men det känns inte som en långt dragen slutsats att detta är en 

typ av kommunikation som innebär mer missförstånd och problem än vad en direktkontakt 

mellan de ansvariga för projektet och de lokala aktörerna på den nya marknaden skulle 

inneburit. 

 Det andra fallet var ett som tydligare föll under min tanke med kategorin. Detta är i 

form av en rapport från en arbetare på grängesbergsbolaget belägen i Liberia. Denna rapport 

innehåller ett antal punkter som tagits upp till diskussion med den Liberianska regeringen, 

men där de ännu inte fått några svar. Dessa punkter handlade om innebörden av 

koncessionsavtalet och möjligheten att sälja aktier i LIO till Liberianska befolkningen.67 Det 

tveksamma med att klassa denna företeelse som en indikation på psykiskt avstånd är hur 

mycket den har att göra med att verksamheten sker på en ny marknad. Det är möjligt att 

denna typ av kommunikation även skulle fördröjas om företaget i fråga var mer bekant med 

den aktuella marknaden. Anledningen att jag trots detta valde att klassa den som en 

indikation på svårigheter beroende på psykiskt avstånd är frågornas karaktär. På en marknad 

som Grängesbergsbolaget kände bättre så skulle dessa frågor troligen inte vara något de 

behövde ta upp till diskussion med representanter för det aktuella landet. Detta då 

Grängesbergsbolaget skulle ha bättre koll på de regler som gäller för aktiehandel och 

gruvdrift i det land där de tidigare bedrivit den typen av verksamhet. Jag anser därför att detta 

bör ses som en företeelse orsakad av ett psykiskt avstånd, då det är en svårighet som skapar 

fördröjningar och sker på grund av en brist på kunskap om den nya marknaden.  

                                                
66 Styrelseprotokoll, Swedish Lamco Syndicate, §6 29 maj 1959 
67 Styrelseprotokoll, Swedish Lamco Syndicate, §13 13 december 1961 
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Värt att notera är även att dessa svårigheter uppstod trots att liberianska staten var 

med som delägare i Lamco Joint Venture, och hade representanter med på dess 

styrelsemöten. Skulle detta inte vara fallet så är det mycket möjligt att denna typ av 

svårigheter även skulle finnas i dessa protokoll, inte bara i de från the Swedish Lamco 

Syndicate. Detta är en väldigt relevant punkt med hänseende till Johansson och Vahlnes val 

att i sin uppdaterade Uppsalamodell låta psykiskt avstånd ge plats för nätverk. Det verkar i 

detta fall troligt att nätverket reducerar de problem som uppstår, i form av representanter med 

bättre koll på den lokala marknaden, men, företeelser förekommer fortfarande trots detta.  

 Kategorin direkta kommunikationsproblem blev alltså en väldigt snäv kategori 

innefattande de problem som uppstår i form av fördröjningar och missförstånd i 

kommunikationen mellan företaget och den nya marknaden. I vissa fall är detta inte problem 

som endast uppstår på grund av detta, kommunikation med olika aktörer på marknaden är 

nödvändig även på marknader där företaget är mer erfarna. Detta kan istället utryckas i form 

av att kommunikationen är långsammare och nödvändig i sådana fall där företaget själva 

skulle haft kompetensen att klara problemet om det skett på den marknad de är vana att agera 

på.  

 

7.4 Företagsrutiner 

Tabell 4. Fall klassade som Företagsrutiner funna i protokollen. 

År\Protokolltyp LTC LMOP SLS Totalt 

1958 Inga protokoll Inga protokoll  0 

1959 Inga protokoll Inga protokoll  0 

1960    0 

1961    0 

1962    0 

1963    0 

1964 Inga protokoll   0 

1965    0 

1966 Inga protokoll Inga protokoll  0 

1967 Inga protokoll   0 

Totalt 0 0 0 0 
Källa: Mötesprotokoll i liberiaarkivet 

 

 Jag hittade inte några företeelser i protokollen som kändes lämpliga att kategorisera 

som psykiskt avstånd på grund av företagsrutiner. Detta kan bero på flera olika saker. Först 

och främst kan det vara så att detta inte var ett problem under projektet. Flera av de företag 

som Grängesbergsbolaget valde att anlita för olika delar av projektet hade de redan erfarenhet 
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att arbeta med på den svenska marknaden.68 Detta kan innebära att skillnaden i 

företagsrutiner inte skapade några problem som inte skulle skett även på en annan marknad.  

 En annan möjlighet är att styrelseprotokoll kanske inte är den källa där dessa 

svårigheter beskrivs. Det är möjligt att en studie av ett annat material, till exempel rapporter 

från ingenjörer och andra arbetare som är närmare de dagliga problemen än 

styrelseledamöterna skulle ge en annan bild. Trots detta så hävdar jag att den totala 

avsaknaden i de dokument jag undersökt ändå säger oss något, då denna typ av svårigheter 

inte heller visade sig i protokollen från den tekniska kommitteen, där ledare från olika företag 

diskuterade de större tekniska lösningarna.  

 Jag kan alltså inte styrka att företagsrutiner är en relevant kategori för psykiskt 

avstånd med hjälp av materialet jag har gått igenom. Trots detta är det mycket möjligt att 

detta är en kategori som vore relevant och viktig i fallstudie av ett annat företag eller 

material. Ett exempel skulle kunna vara ett företag som blev tvunget att hitta fler nya 

samarbetspartners på den nya marknaden jämfört med motsvarande projekt på en tidigare 

marknad. En annan möjlighet är att detta inte är något som påverkas av psykiskt avstånd, utan 

är något som bättre analyseras med hjälp av andra begrepp.  

 

7.5 Kultur 

Tabell 5. Fall klassade som Kultur funna i protokollen. 

År\Protokolltyp LTC LMOP SLS Totalt 

1958 Inga protokoll Inga protokoll  0 

1959 Inga protokoll Inga protokoll  0 

1960    0 

1961    0 

1962    0 

1963    0 

1964 Inga protokoll   0 

1965    0 

1966 Inga protokoll Inga protokoll  0 

1967 Inga protokoll   0 

Totalt 0 0 0 0 
Källa: Mötesprotokoll i liberiaarkivet 

 

 

 Kultur är även det en kategori som jag inte placerade några företeelser i protokollet 

under. Kultur är visserligen ett så brett begrepp att det lätt skulle kunna innefattas i flera av de 

                                                
68 Göran Bergström, 2007, s 60; 
Styrelseprotokoll, Lamco Joint Venture, 16 mars 1960.  
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fall jag valt att klassificera på andra vis. Ett exempel är problemet jag kategoriserade som 

administrativ svårighet, där Grängesbergsbolaget var tvungna att förhandla med Liberianska 

arbetare med andra krav än de var vana vid.69 Detta fall skulle även kunna klassificeras som 

en kulturell problematik. Likaså har flera av de fall som jag kategoriserat under bostäder till 

arbetskraft tydliga kopplingar till kultur. 

 Även om denna undersökning inte styrker kultur som en relevant del i begreppet 

psykiskt avstånd så hävdar jag att det är något som ändå bör tas i beaktande i senare 

undersökningar. Detta då det är ett av de första exempel på faktorer inkluderade i begreppet 

av Johansson och Vahlne när de skapade Uppsalamodellen.70 Det är alltså troligare att 

avsaknaden av fall beror på nivån på materialet som denna undersökning valt. En analys av 

ett material som beskriver fler vardagliga interaktioner, som till exempel dagböcker, 

tidskrifter och dylikt vore troligen en bättre källa för analys av den kulturella delen av 

psykiskt avstånd.  

Ytterligare argument för att detta kan bero på materialet kan vi hitta i tidigare 

forskning, som jag nämnde i forskningsläget så har Benito och Gripssund tittat närmare på 

just kulturens påverkan vid utlandsetableringar.71 De variabler som de använder sig av är alla 

tecken på breda sociala strukturer, vilket bör vara lättare att finna i andra typer av källor än 

mötesprotokoll.  

 

7.6 Utbildning 

Tabell 6. Fall klassade som Utbildning funna i protokollen. 

År\Protokolltyp LTC LMOP SLS Totalt 

1958 Inga protokoll Inga protokoll  0 

1959 Inga protokoll Inga protokoll  0 

1960    0 

1961 3   3 

1962 3  1 4 

1963 1 1  2 

1964 Inga protokoll 1 1 2 

1965 1 1  2 

1966 Inga protokoll Inga protokoll  0 

1967 Inga protokoll   0 

Totalt 8 3 2 13 

Källa: Mötesprotokoll i liberiaarkivet 

 

                                                
69 Styrelseprotokoll. Lamco Joint Venture, §2 1 maj 1967 
70 Johansson och Vahlne, 1977, S 24.  
71 Benito och Gripsund, 1992, s 461,  
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 Utbildning av lokalbefolkningen är en fråga som genomgående får mycket plats i de 

protokoll som jag har gått igenom. Anledningen till att jag hittat så många företeelser med 

under denna kategori är att rapporter om träningsprogrammens utformande och 

genomförande är återkommande inslag på framförallt den tekniska kommitteens möten.72 De 

förekomster som finns i Lamco Joint Ventures styrelseprotokoll är ofta påtryckningar ifrån 

Liberias representanter som tycker att träningsprogrammet går för långsamt eller är för 

omfattande.73  

 Träningsprogrammet av liberianer nämns för första gången på mötet för den tekniska 

kommitteen 1961. Inför detta möte hade en text angående planen och policyn för rekrytering 

och träning av personal delats ut och diskuterades av deltagarna. Det rapporteras även att det 

startat ett träningsprogram där sex liberianska lärlingar skulle skickas till Sverige för att 

tränas upp på plats i Grängesbergsbolagets olika verksamheter under fem månader. Fem av 

dessa liberianer skulle få en lärlingsplats i järnvägsrelaterade verksamheter i Sverige, 

framförallt i Eskilstuna, den sjätte skulle i Grängesbergs gruva. Alla dessa lärlingar var 

anställda av Lamco och skulle återvända till Liberia efter träningsperiodens slut. Huvudmålet 

med programmet var att undersöka hur liberianerna klarade av arbetet och ge dem en chans 

att vänja sig vid den industriella miljön före gruvan i Nimba kunde öppna. Detta 

träningsprogram blev väldigt lyckat och Grängesbergsbolagets representanter var ivriga att 

berömma de liberianska lärlingarnas insatts på senare möten.74 

 Ett annat utbildningsprojekt som Grängesbergsbolaget ansvarade för var grundandet 

av en yrkesskola i Nimba. Denna skola planerades stå klar vid 1962, då den skulle ha plats 

för 60 elever. Skolan skulle sedan fortsätta byggas ut för att ha plats till 120 elever år 1964. 

Skolan skulle erbjuda utbildning till smed, mekaniker och elektriker.75 Stora delar av 

elevernas utbildning skulle också ske i form av lärlingstid ute i Lamcos olika verksamheter.76 

På grund av framförallt ekonomiska svårigheter blev färdigställandet av skolan fördröjt, men 

den stod klar för bruk den första oktober 1963.77 Utbildningen på skolan var under de 

kommande åren under ständig utvärdering och omstrukturering. Det var många system som 

                                                
72 Protokoll Lamco Joint Venture Technical Committee, 1961-1965 
73 Styrelseprotokoll, Lamco Joint Venture, §10 6 mars 1963 
74 Protokoll Lamco Joint Venture Technical Committee, §5 17 april 1961, §4 20 juni 1961, §8 29 
september 1961 
75 Protokoll Lamco Joint Venture Technical Committee, 29 september 1961 
76 Protokoll Lamco Joint Venture Technical Committee, 27 september 1962 
77 Styrelseprotokoll, Swedish Lamco Syndicate, §5 17 september 1962; 
Protokoll Lamco Joint Venture Technical Committee, §7 5 mars 1963 
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behövde anpassas efter det liberianska samhället, så som hur ansökning och antagning till 

skolan skulle ske, men också programmens utformning och innehåll.78 De ansvariga för 

skolan lärde sig med tiden att de inte kunde locka många liberianer med utbildning på 

gymnasienivå. De innebar att studierna även var tvungna att innehålla mer grundläggande 

kunskaper, så som matematik, engelska och administrativ kunskap som de ansökande 

liberianerna saknade.79 Även personal som redan var anställd på Lamco fick tillgång till 

denna typ av utbildning på nattskolor.80 Skolan var framgångsrik och lyckades att utbilda 

liberianer som senare kunde ta över mer komplicerade jobb i Lamcos verksamhet, så som 

exempelvis arbeten som förmän.81 

Utöver träningen på yrkesskolan så fortsätta även Lamco att skicka liberianer till 

utlandet en kortare tid för utbildning.82 

 Förutom rapporter angående Lamcos olika utbildningsprogram så finns ytterligare ett 

tema där frågan om utbildning av lokalbefolkningen dyker upp. Detta är ett antal tillfällen där 

Liberias representanter i Lamco Joint Ventures styrelse trycker på för att fler liberianer bör 

anställas, eller att skillnaden i lönarna mellan liberianer och den utländska arbetskraften är 

orättvisa. Det tydligaste exemplet på detta är ett långt uttalande ifrån en av Liberias 

representanter Charles Sherman på ett styrelsemöte under 1963, då gruvan är klar för drift. 

Han talar då om att Liberias representanter inte velat trycka på angående användandet av 

lokala firmor och arbetskraft tidigare då projektet legat i ett konstruktionsskede, och 

huvudfokus därför har varit att färdigställa gruvan och de övriga verksamheterna. Men nu när 

konstruktionstiden var över och projektet skulle börja med sin kommersiella drift menade han 

att det låg i allas intresse att genomföra en bredare afrikanisering av verksamheten. Dels var 

detta en del av koncessionsavtalet, men Sherman menade också att det låg i alla deltagares 

ekonomiska intresse. Även om han förstod att det inte gick att under den närmsta tiden fylla 

de mer kvalificerade positionerna i verksamheten med liberianer så menade han att det var 

viktigt att ha en tydlig plan hur detta skulle kunna ske med tiden. Detta var extra viktigt då 

det skulle ge företaget ett gott anseende bland befolkningen i Liberia.83 Liberias 

representanter i styrelsen arbetade även vid flera andra tillfällen för att lediga arbeten skulle 

fyllas med liberianer, men också för att minska löneskillnaderna mellan liberianer och 

                                                
78 Protokoll Lamco Joint Venture Technical Committee, §3 25 november 1965; 
Styrelseprotokoll, Lamco Joint Venture, 26 oktober 1963 
79 Protokoll Lamco Joint Venture Technical Committee, §3 25 november 1965. 
80 Protokoll Lamco Joint Venture Technical Committee, 27 september 1962. 
81 Protokoll Lamco Joint Venture Technical Committee, 25 november 1965. 
82 Styrelseprotokoll, Lamco Joint Venture, 26 oktober 1963.  
83 Styrelseprotokoll, Lamco Joint Venture, §10 6 mars 1963. 
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utländska arbetare på liknande poster. I frågorna om vikten att utbilda liberianer fick de alltid 

stöd av de privata företagens representanter, medan frågorna om löneskillnader vid flera 

tillfällen avfärdades med att det fortfarande var skillnad i kompetensnivån mellan de 

liberianska och utländska arbetarna.84  

 Anledningen till att jag i materialet fann så många omnämnanden om utbildning som 

kan kopplas till psykiskt avstånd är alltså att det är en fråga som ständigt återkom på mötena i 

form av rapporter och påtryckningar. Jag hävdar att detta visar på att detta var en väldigt 

viktig faktor som Grängesbergsbolaget var tvunget att ta på stort allvar. Det var inte möjligt 

att bedriva verksamheten i Liberia på samma vis som Sverige med den utbildningsnivå som i 

början av projektet var rådande i Liberia. För att överkomma detta psykiska avstånd var de 

tvungna att ta till nya medel, till en början genom att flytta utbildade personer till Liberia, 

vilket jag kommer ta upp i mer detalj under de kommande kategorierna, men långsiktigt 

genom att utbilda den lokala befolkningen. Grängesbergsbolagets hantering av denna 

situation visar på att ett psykiskt avstånd kan övervinnas, om företaget är medvetna om att det 

finns och tar till de medel som krävs för att lösa det.  

7.7 Brist på kompetent arbetskraft 

Tabell 7. Fall klassade som Brist på kompetent arbetskraft funna i protokollen. 

År\Protokolltyp LTC LMOP SLS Totalt 

1958 Inga protokoll Inga protokoll  0 

1959 Inga protokoll Inga protokoll  0 

1960    0 

1961 1   1 

1962 3  1 4 

1963    0 

1964 Inga protokoll   0 

1965    0 

1966 Inga protokoll Inga protokoll  0 

1967 Inga protokoll   0 

Totalt 4 0 1 5 
Källa: Mötesprotokoll i liberiaarkivet 

 

  

 Denna kategori är, som jag nämnde i det inledande resultatavsnittet, nära kopplat till 

kategorierna utbildning och bostäder till arbetskraft, i det att de rör frågor att hitta och locka 

lämplig arbetskraft till företagets verksamhet. Under den här kategorin har jag samlat de 

                                                
84 Styrelseprotokoll, Lamco Joint Venture, §10 6 mars 1963; 
Protokoll Lamco Joint Venture Technical Committee, §9 30 mars 1962. 
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händelser där projektet har stött på bekymmer, och i många fall blivit fördröjt, på grund av 

bristen på kompetent arbetskraft. Vi ser i tabellen att alla dessa fall i det aktuella materialet 

skedde före att gruvan sattes i drift 1963, vilket är en intressant iakttagelse sammankopplat 

med det jag i föregående avsnitt skrev om Lamcos satsning på utbildning. Materialet räcker 

inte till för att bekräfta om detta är en konsekvens av att det blev enklare att hitta kompetent 

arbetskraft senare i projektet, när utbildningsnivån ökats, men det är en möjlig förklaring.  

 De exempel jag hittat på kategorin brist på kompetent arbetskraft i materialet hör alla 

till uppbyggnaden av anläggningar och bostäder i Nimba området. Grängesbergsbolaget hade 

anlitat ett italienskt byggföretag, Vianini, för att bygga dessa.85 Vianini stötte tidigt på 

problem med att anlita kompetent personal för att genomföra dessa byggnationer. I slutet av 

1961 rapporterar den ansvariga på tekniska kommitteens möte att Vianini bara lyckats 

anställa 135 utländska arbetare för byggnationerna. Deras bedömning var att det krävdes 360 

stycken för att arbetet skulle färdigställas i tid. Vianini hade beslutat att försöka rekrytera mer 

personal i Spanien för att minska de förseningar som uppstod i arbetet på grund av detta. På 

grund av denna brist på arbetare skapades en ny prioriteringsordning, då Vianini skulle 

färdigställa de anläggningar som var nödvändiga för att börja med produktionen i första hand, 

de övriga industriella anläggningarna i andra hand och bostäderna för personal i tredje hand. 

Denna prioritering gjordes för att startdatumen för den kommersiella driften av gruvan inte 

skulle behöva ändras.86 Under de kommande mötena förekommer regelbundna rapporter om 

hur byggnationerna i Nimba fortskred. På grund av bristen av arbetskraft så förväntades 

färdigställandet av bostäderna fördröjas minst 6 månader. Detta innebar att de arbetare som 

skulle bo i dessa inte kunde ta med sig sina familjer under de första månaderna av projektet, 

utan boytan prioriterades till de som skulle arbeta på Lamco.87 Trots detta trodde de ansvariga 

på Grängesbergsbolaget år 1962 fortfarande att driften av gruvan skulle kunna starta i mars 

1963 som planerat.88 Detta visade sig vara en felaktig bedömning. På grund av bristen på 

arbetskraft så färdigställdes inte de delar av malmhanteringsanläggningarna i Nimba som 

behövde vara klara före regnperioden innan de tunga regnen kom. Detta innebar en försening 

av färdigställandet av dessa. Gruvdriften kom som en konsekvens igång först i maj 1963.89 

                                                
85 Protokoll Lamco Joint Venture Technical Committee, §2 17 april 1961.  
86 Protokoll Lamco Joint Venture Technical Committee, §3 15 december 1961 
87 Protokoll Lamco Joint Venture Technical Committee, §3 30 mars 1962 
88 Styrelseprotokoll, Swedish Lamco Syndicate, §5 6 mars 1962. 
89 Styrelseprotokoll, Lamco Joint Venture, 6 mars 1963; 
Protokoll Lamco Joint Venture Technical Committee, §1 17 september 1962. 



Jakob Wåhleman, VT 2016 

40 

 Som vi ser i exemplen så är detta en kategori som ligger väldigt nära kategorin 

utbildning. Anledningen till att det uppstår en brist på arbetskraft under projektets tidiga 

skede beror på att bedömningen gjordes att det vid denna tid inte finns tillräckligt med 

människor med den nödvändiga kompetensen i projektets närhet. Detta verkar varit en 

korrekt bedömning då inte heller representanterna från Liberia rekommenderade någon lokal 

arbetskraft som alternativ, trots att bristen ledde till förseningar.90 Grängesbergsbolaget ville 

ha en viss standard på anläggningarna som kräver att arbetskraft flyttas till projektet. Detta är 

betydligt svårare än vad det vore på en marknad med ett kortare psykiskt avstånd, där denna 

kompetens fanns på plats.  

7.8 Bostäder till arbetskraft 

Tabell 8. Fall klassade som Bostäder till arbetskraft funna i protokollen. 

År\Protokolltyp LTC LMOP SLS Totalt 

1958 Inga protokoll Inga protokoll  0 

1959 Inga protokoll Inga protokoll  0 

1960 1 1 1 3 

1961 4 1  5 

1962 3   0 

1963    0 

1964 Inga protokoll  1 1 

1965  1  1 

1966 Inga protokoll Inga protokoll  0 

1967 Inga protokoll   0 

Totalt 8 3 2 13 
Källa: Mötesprotokoll i liberiaarkivet 

 

 

Det stod redan tidigt under projektets gång klart att det skulle behöva byggas nya 

bostäder både vid hamnen i Buchanan och gruvan i Nimba. Detta för att kunna husera alla de 

arbetarna som skulle finnas i Lamcos verksamhet. Då behovet av utländsk arbetskraft i 

starten av projektet var stor så var det viktigt att dessa nya samhällen höll hög internationell 

standard. År 1960 hade Lamcos styrelse därför ett möte tillsammans med representanter ifrån 

olika myndigheter i Liberia för att diskutera byggandet och driften av dessa nya samhällen. 

Diskussionerna på mötet var uppdelade i fyra olika punkter.91 

 

 Principfrågor kring samhällsplaneringen i Nimba och Buchanan.  

                                                
90 Styrelseprotokoll, Lamco Joint Venture, 1961-1962.  
91 Styrelseprotokoll, Lamco Joint Venture, 23 november 1960 
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 Huvudplaner för samhällena 

 Hur administrationen i samhällena skulle skötas 

 Vilka hustyper som skulle byggas92 

 

Grängesbergsbolagets representanter ledde diskussionerna, och förklarade att de hade 

skapat de aktuella planerna för samhällena byggt på fyra olika principer.  

 

(a) Samhällena skulle vara moderna och anpassade för att kunna användas 

århundrandet ut 

(b) Samhällena skulle vara fullständigt integrerade och ha ett centrum med 

nödvändiga institutioner så som skolor, kyrkor, marknadsplatser, 

shoppinganläggningar med mera.  

(c) Samhällena skulle ha möjlighet att växa i takt med att gruvprojektet gjorde det. De 

skulle inte stå helt klara 1963 när gruvan öppnade utan möjlighet skulle finnas att 

även bygga ut samhällena senare.  

(d) Administrationen i samhällena skulle ske i nära samarbete med de Liberianska 

myndigheterna. 93 

 

I Buchanan fanns det redan en stad, det nya samhället planerades att byggas i 

anslutning till denna, men på andra sidan järnvägen. Det nya samhället skulle till en början ha 

plats för 2 500 invånare, med kompletterade anläggningar för shopping, skola och dylikt. I 

Nimba fanns det ingen tidigare stad, vilket innebar att hela samhället behövde byggas ifrån 

grunden. Detta samhälle skulle ha plats för 13 000 invånare med tillgång till alla typer av 

samhällsfunktioner, så som exempelvis skolor, dagis, kyrkor, handelsplatser och sjukhus. 

Skolorna i de både samhällena skulle ha undervisning på engelska, medan barnen på dagis 

skulle ha möjlighet att prata, och bli förstådda, på alla de språk som stora mängder Lamco 

arbetare pratade. Det lades stor vikt på att barn från olika samhällsklasser skulle blandas på 

dagisen, detta för att motverka stridigheter mellan olika grupper i samhället. Integrationen 

mellan olika samhällsgrupper var så pass viktigt för de Liberianska representanterna att 

Grängesbergsbolaget flera gånger fick ändra utformningen av staden för att minsta 

segregeringen. Samhället skulle bestå av flera olika hustyper, där vissa lämpade sig för 

                                                
92 Styrelseprotokoll, Lamco Joint Venture, 23 november 1960 
93 Styrelseprotokoll, Lamco Joint Venture, 23 november 1960.  
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familjer och andra var anpassande för ensamboende, som i så fall fick dela kök och badrum 

med andra.94 

Administrationen i de olika städerna var nästa punkt att diskuteras. I Buchanan fanns 

redan de statliga myndigheterna, men det beslutades att en ny administrativ enhet trots detta 

skulle inrättas i nära samarbete med de redan existerande, för den nya delen av samhället. 

Detta gjordes för att undvika att slumområden skulle utvecklas i anslutning till det nya 

kvarteret, då detta skulle ha en negativ konsekvens på möjligheterna att locka utländsk 

arbetskraft. I Nimba skulle helt nya administrativa avdelningar skapas, i samarbete med de 

liberianska myndigheterna.95 

En annan stor fråga var tillgången till vatten och avloppsystem i de båda samhällena. 

De existerande systemen i Buchanan höll inte den standard som önskades. Det innebar att nya 

system där vatten togs ifrån källor för att sedan återföras till Savage floden behövde byggas. 

Liberianska representanter frågade om det var möjligt att detta system även skulle kunna 

implementeras i de redan existerande delarna av staden. Grängesbergsbolagets representanter 

hävdade att detta var tekniskt möjligt, men skulle innebära väldigt stora kostnader. Det var 

därför upp till Liberias regering att besluta om de ville stå för den satsningen, nu när 

reningsverk ändå skulle byggas. Även i Nimba var hela vattensystemet tvunget att byggas 

från grunden. På grund av bristen på vattenkällor var de tvungna att här använda vattnet ifrån 

Yah floden, som sedan behövde renas före användning.96 

De tillfällen jag hittat som fallit under denna kategori i texterna är förutom 

planeringsmötena i början av 60-talet främst rapporter om fortskridandet, och förändringar i 

dessa planer. Under projektets konstruktion så var inte de nya samhällena färdigställda. 

Under denna period användes andra lösningar med mer tillfälliga läger för de arbetare som 

var tvungna att huseras vid byggplatserna.97 

Det kan argumenteras för att denna kategori inte har med psykiskt avstånd att göra. 

Arbetare har självklart behov av boende var de än ska jobba i världen, och när ett nytt projekt 

av Lamcoprojektets omfattning startar så behöver de lokala samhällena ofta byggas ut. Jag 

hävdar att detta är ett viktigt område i analysen av psykiskt avstånd som en del skillnaden av 

rådande tekniska system på de olika marknaderna. En faktor som Johansson och Vahlne tar 

                                                
94 Styrelseprotokoll, Lamco Joint Venture, 23 november 1960; 
Styrelseprotokoll, Swedish Lamco Syndicate, §2 11 september 1960. 
95 Styrelseprotokoll, Lamco Joint Venture, 23 november 1960. 
96 Styrelseprotokoll, Lamco Joint Venture, 23 november 1960.  
97 Protokoll Lamco Joint Venture Technical Committee, §2 17 april 1961  
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upp som exempel i sin beskrivning av psykiskt avstånd.98 De skillnaderna som fanns i 

boendestandard mellan Grängesbergsbolagets tidigare marknad och Liberia gjorde att de var 

tvungna till större satsningar för att kunna locka den kompetens som krävdes för att driva 

verksamheten. Behovet att ta en ledande roll inom sådana områden som utvecklingen av 

skolor, sjukhus och dylikt var något som blev nödvändigt på grund av det stora psykiska 

avståndet jämfört med de områden där de var vana att agera. Detta är anledningen till att jag 

valde att skapa denna kategori som en sammankoppling av arbetskraft och industriell 

utveckling. Byggandet av samhällena stötte även på en typ av problem i form av 

segregationsfrågor, något Grängesbergsbolaget inte verkar haft vana med tidigare då deras 

planer fick ändras med hänseende till sådan problematik efter att de togs upp av Liberianska 

representanter. Även detta är en konsekvens av psykiskt avstånd.  

Slutligen kan alltså konstateras att detta är en kategori starkt ihopkopplad med brist 

på kompetent arbetskraft. Det kan även argumenteras för att jag borde låtit denna kategori 

varit en del av brist på kompetent arbetskraft, men jag gjorde även här bedömningen att i mitt 

fall så innehöll dessa så pass olika områden och problematik att det förenklade analysen att 

låta dem vara varsin kategori, framförallt då denna kategori redan var så starkt kopplad till 

industriell utveckling. Det kan även argumenteras för att dessa fall har starka kopplingar till 

kategorin kultur. Detta är ett tydligt exempel på fördelen med den kvalitativa delen av min 

metod, då endast en kvantitativ undersökning där ord räknats skulle inneburit att dessa fall, 

som hör till samma beslut och händelser, skulle splittrats upp i flera olika kategorier.  

Förekomsterna under denna kategori i materialet är inte olika enskilda problem 

uppkomna på grund av psykiskt avstånd, utan till största del rapporter angående utvecklingen 

av de nya samhällena. Trots detta hävdar jag att de är relevanta punkter då de pekar på ett 

gemensamt stort bekymmer kopplat till psykiskt avstånd, nämligen behovet av att själva 

bygga ett samhälle med en standard som det inte fanns stöd för på den aktuella marknaden. 

Detta försvårade både byggandet av dessa och kommunikationen med berörda myndigheter, 

då det inte fanns lokalt stöd för vissa av de delar som skulle implementeras i samhället.  

                                                
98 Johansson och Vahlne, 1977, S 24.  
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7.9 Kontakt med lokala företag 

Tabell 9. Fall klassade som Kontakt med lokala företag funna i protokollen. 

År\Protokolltyp LTC LMOP SLS Totalt 

1958 Inga protokoll Inga protokoll   

1959 Inga protokoll Inga protokoll 1 1 

1960    0 

1961 1  1 2 

1962    0 

1963  1 1 2 

1964 Inga protokoll   0 

1965    0 

1966 Inga protokoll Inga protokoll  0 

1967 Inga protokoll   0 

Totalt 1 1 3 5 

Källa: Liberiaarkivet 

 

 

Under de aktuella åren finns det flera indikationer på att Grängesbergsbolaget har 

sämre kontakt med de lokala företagen än vad som vore önskarvärt. I materialet har jag dels 

hittat några direkta exempel där olika mötesdeltagare indikerat att detta var fallet, men det är 

också en kategori som till stor del yttrar sig i den stora avsaknaden av omnämnanden av 

sådana kontakter.99 

De mest konkreta exemplen är de två fall jag funnit i protokollen från Lamco Joint 

Ventures styrelse samt tekniska kommittee. Båda dessa fall är tillfällen då de Liberianska 

representanterna på ett tydligt sätt kritiserar de övriga deltagarna i projektet, då främst 

Grängesbergsbolaget som innehar ledningsansvaret, för att inte använda de lokala företag 

som finns tillgängliga i den grad som vore gynnsamt.100 Ett sådant fall är lösningen på 

lastbilstransporter inom Liberia. Liberias representant hävdar att det finns gott om lokala, bra 

alternativ, vilka inte utnyttjas. Istället importerar Lamco egna lastbilar till höga kostnader, 

vilka de sedan kör med egen personal.101 Det andra exemplet som Liberias representanter tar 

upp är utnyttjandet av de lokala flygbolagen, där de tycker att dessa prioriteras bort i fördel 

för utländska.102 Båda dessa exempel är problem som tydligt uppstår på grund av 

kommunikationsproblem med den lokala marknaden. Då det projektledande 

                                                
99 Styrelseprotokoll, Lamco Joint Venture,§10 6 mars 1963; 
Styrelseprotokoll, Swedish Lamco Syndicate, §3 10 mars 1959, §12 24 januari 1961, §9 11 februari 
1963; 
Protokoll Lamco Joint Venture Technical Committee, §7 10-11 januari 1961. 
100 Styrelseprotokoll, Lamco Joint Venture, §10 6 mars 1963; 
Protokoll Lamco Joint Venture Technical Committee, §7 10-11 januari 1961. 
101 Protokoll Lamco Joint Venture Technical Committee, §7 10-11 januari 1961. 
102 Styrelseprotokoll, Lamco Joint Venture, §10 6 mars 1963. 
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Grängesbergsbolaget inte har tidigare kontakter med Liberianska marknader är det lätt att 

förstå att de i många situationer är enklare att hyra in företag de tidigare haft samarbeten med 

ifrån andra delar av världen. Att detta sker syns till exempel vid upphandlingen av diverse 

arbeten vid hamnen i Buchanan. När denna punkt är uppe på the Swedish Lamco Syndicates 

dagordning 1959 beslutar de att börja sorteringen av de intresserade företagen med att i första 

hand utvärdera de amerikanska företagens bud.103 Dessa fall är även intressanta med 

hänseende på Johansson och Vahlnes uppdatering av Uppsala modellen, med mer fokus på ett 

nätverkstänkande. Det förefaller som att i detta fall, när Grängesbergsbolaget har ett 

existerande nätverk, men det inte är lokalt förankrat mer än hos Liberianska staten, så verkar 

det finnas tendenser på att det hämmar minskningen av det psykiska avståndet med tiden. Det 

känns inte långsökt att Grängesbergsbolaget, om de inte redan haft nära kontakt med 

västerländska företag, i större grad skulle tagit de lokala företagen i beaktande.  

7.10 Sammanfattande diskussion 

Den slutliga fördelningen av förekomster mellan kategorierna blev: 

 Administrativa svårigheter: 7 

 Direkta kommunikationsproblem: 2 

 Företagsrutiner: 0 

 Kultur: 0 

 Utbildning: 13 

 Brist på kompetent arbetskraft: 5 

 Bostäder till arbetskraft: 13 

 Kontakt med lokala företag: 5 

 

Detta är inte en fördelning som jag tycker vi bör dra allt för stora slutsatser ifrån. 

Detta eftersom företeelserna under de olika fallen är av så spridd karaktär. De två vanligaste 

kategorierna, bostäder till arbetskraft och utbildning, förekommer i så hög grad mest 

beroende på att de består av regelbundna rapporter på samma företeelser, medan vissa andra 

kategorier, så som administrativa svårigheter och kontakt med lokala företag nästan 

uteslutande är helt skilda fall. Men jag vill ändå säga något om denna del av resultatet. Jag 

hävdar att den stora förekomsten av de tre arbetskraftsrelaterade kategorierna, utbildning, 

brist på kompetent arbetskraft och bostäder till arbetskraft säger oss något viktigt om 

                                                
103 Styrelseprotokoll, Swedish Lamco Syndicate, §3 10 mars 1959. 
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psykiskt avstånd i Grängesbergsbolagets medverkan i Lamcoprojektet, nämligen att 

arbetskraftsfrågan var en otroligt stor utmaning för Grängesbergsbolaget. Den krävde därför 

ett stort engagemang på många olika fronter för att lösas. Att de lyckades med detta, och 

under senare åren av min undersökningsperiod inte hade några bekymmer med brist på 

kompetent arbetskraft, visar på att även om ett psykiskt avstånd finns så går det att 

överkomma med bra förberedelser och goda satsningar.  

 Jag hävdar också att resultatet visar på att psykiskt avstånd hade en stor effekt på 

Grängesbergsbolagets verksamhet i Liberia. De exempel jag hittat visar på återkommande 

problem, som i flera fall skapar fördröjningar i projektet. Psykiskt avstånd verkar alltså vara 

en högst relevant variabel att ta i hänseende för en utvärdering av detta fall.  

 Jag vill även säga något angående de två kategorierna som jag inte fann några 

exempel på under min undersökning, kultur och företagsrutiner. Denna undersökning är inte 

omfattande nog att dra några allt för stora slutsatser på grund av detta. Undersökningen tyder 

dock på att dessa två kategorier, även om de skulle vara lämpliga, inte är något som uttrycks i 

mötesprotokoll av den typ som varit aktuella för denna undersökning. Det här är för mig inte 

någon stor överraskning, utan känns som en naturlig följd av materialvalet. Både dessa 

kategorier innefattar främst mindre problem som sker i dagliga interaktioner längre ner i 

företagshierarkin. Det är alltså mycket möjligt att jag gjorde dessa kategorier en stor orättvisa 

in mitt materialval, och även i mitt metodval. Som jag tidigare nämnt så är delar av vissa fall, 

både under bostäder till arbetskraft och administrativa svårigheter, av sådan karaktär att 

dessa skulle klassats som kultur om det inte vore för att dessa andra kategorier var bättre 

lämpade. Detta visar på vikten, och faran, med den kvalitativa delen av min metod. Att jag 

kategoriserat fallen utifrån min bedömning av var de var bäst lämpade innebar dels att det var 

lättare att göra en tydlig analys av dessa fall i sin helhet, men det innebar även att vissa 

kategorier kan gynnats på andras bekostnad.  

Jag hävdar att resultatet har gett goda argument för behovet av de kvalitativa 

elementen i min metod. Det framkom tidigt att flera utav kategorierna var väldigt breda, och 

endast en kvantitativ analys därför skulle ge en betydligt mer begränsad förståelse för 

psykiskt avstånds påverkan på etableringen. Exempel på detta är kategorin arbetskraft, som, 

på grund av min kvalitativa del under första genomgången av materialet, specificerades till 

två mindre kategorier för just detta fall. Detta är inte en uppdelning som skulle skett ifall 

endast en kvantitativ analys av materialet gjorts. Den kvalitativa metoden minskade också 

problemen med överlappningar mellan kategorierna. Skulle endast en kvantitativ metod 

använts skulle det vara svårt att skilja på fallen i bostäder till arbetskraft mellan kategorierna 



Jakob Wåhleman, VT 2016 

47 

arbetskraft och industriell utveckling. Detta skulle istället resulterat i att delar av denna 

kategori hade hamnat under arbetskraft, och andra delar av den under industriell utveckling. 

Det skulle av undersökningen alltså inte framkomma att dessa två kategorier, i detta fall, 

handlade som samma typ av företeelse. Istället skulle dessa händelser delats upp mellan två 

helt olika kategorier, och därför gett en betydligt sämre helhetsbild av de svårigheter som 

uppstod på grund av psykiskt avstånd under Grängesbergsbolagets etablering i Liberia. Jag 

anser därför att denna undersökning ger goda argument för att en kvalitativ del bör inkluderas 

vid en undersökning av psykiskt avstånd, då detta ger en tydligare överblick över 

konsekvenserna av det psykiska avståndet.  

 En annan intressant punkt är fördelningen mellan de olika protokollstyperna. Jag fann 

någon företeelse som jag placerade under någon kategori i 79% av alla protokoll från 

tekniska kommitteen, 80% av alla protokoll från Lamco Joint Ventures styrelse samt  45% av 

alla mötesprotokoll ifrån Swedish Lamco Syndicate. För att dra några stora slutsatser av detta 

skulle även det totala antalet ord i dessa behöva räknats, vilket jag inte gjort, men det tyder 

ändå på att detta var frågor som i större grad diskuterades i de sammanhang där det fanns 

representanter även från Liberia, jämfört med de möten där bara de svenska deltagarna i 

projektet var med. Detta kan dels bero på att den typen av frågor kanske lättast diskuterades i 

det sammanhanget, men en annan viktig aspekt i de fall jag hittat verkar vara Liberianska 

statens regelbundna försök att tvinga de andra deltagarna till en mer tydlig afrikanisering av 

projektet. Då Grängesbergsbolaget i flera av mina exempel gått med på detta så bör alltså 

Liberianska statens inblandning i projektet inneburit att det psykiska avståndet minskades i en 

snabbare takt än vad det skulle gjort utan deras inblandning. Detta vore i så fall ett stöd för 

Johansson och Vahlnes tes att ett lokalt nätverk innebär en minskning av det psykiska 

avståndet.  

Tidigare i uppsatsen nämnde jag att valet av Grängesbergsbolagets etablering i 

Liberia kan kritiseras eftersom den inte följer det fyrastegsmönster som Uppsalamodellen 

beskriver. I bakgrundsdelen kan vi se en anledning till varför Grängesbergsbolaget tyckte en 

snabbare väg var värd risken. Även om deras VD i ett tidigare skede var skeptisk till den 

stora skillnad som den nya marknaden skulle innebära, så öppnades ändå en god möjlighet 

efter statens övertagande av LKAB aktierna. Det kan argumenteras för att detta, dels eftersom 

Grängesbergsbolaget inte längre hade samma produktionsmöjligheter i Sverige, dels på grund 

av den stora summa pengar de plötsligt hade tillgänglig för nya investeringar, både gjorde 

dem tvungna, och skapade möjligheterna, för en storskalig utlandsetablering. Det är svårt att 

avgöra vilka effekter den snabbare etableringsmetoden fick på psykiskt avstånds påverkan, 
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men det kan argumenteras för en viss påverkan. En långsammare etablering skulle gett 

Grängesbergsbolaget en större möjlighet att tidigare arbeta med de problem som nu minskade 

under projektets gång, så som de under kategorin utbildning. Det är också troligt att en större 

kännedom av den lokala marknaden, vilket en långsammare etablering skulle medföra, även 

skulle bidragit till större kännedom om de lokala företagen, och därför minskat de fall av 

psykiskt avstånd under kontakt med lokala företag. 

I och med introducerandet av kontakt med lokala företag så styrker jag Johansson och 

Vahlnes utveckling av Uppsalamodellen, där de hävdar att det finns en nära koppling mellan 

psykiskt avstånd och lokala nätverk. Jag kan, i de fall jag hittat, dock inte finna stöd för att 

psykiskt avstånd endast skulle behöva analyseras som en del i detta. Flera av kategoriernas 

påverkan på projektet skulle migreras av ett bättre lokalt nätverk, så som vi ser exempel på 

inom tillexempel kontakt med lokala företag och administration. Men det är svårare att göra 

denna koppling inom vissa av de andra kategorierna, så som bostäder till arbetskraft och 

utbildning. Denna uppsats ger alltså snarare stöd till nätverksteorier som något att ta i 

beaktande vid analysen av psykiskt avstånd, än psykiskt avstånd som en del som kan 

inkluderas i nätverksteorierna.  
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8. Slutsats 

 Min genomgång av protokollen från Lamco Joint Venture och the Swedish Lamco 

Syndicate visar tydligt att psykiskt avstånd var en viktig del under Grängesbergsbolagets 

etablering i Liberia. Detta ger sig främst uttryck i form av arbetskraftsfrågor. Den stora 

skillnaden i kompetens hos befolkningen i Liberia jämfört med Sverige tvingade 

Grängesbergsbolaget till flera stora satsningar i form av utbildning och bostäder. De visade 

även att dessa skillnader var överkomliga, då båda dessa satsningar gav frukt och den mängd 

arbetskraft de var tvungna att hämta i andra delar av världen minskade under projektets gång.  

 Psykiskt avstånd påverkade även andra aspekter av etableringen, som exempelvis i 

form av administrationssvårigheter och problem i kontakten med liberianska företag. Även 

om dessa problem inte fick några katastrofala konsekvenser för projektet i sin helhet så finns 

det flera indikationer på att det minskat effektiviteten och skapat förseningar i projektet.  

Undersökningen syftade även till att skapa en djupare förståelse av begreppet psykiskt 

avstånd, vilket skett. En del av detta är den kategorilista som undersökningen resulterade i, 

bestående av kategorierna: Administrativa svårigheter, Direkta kommunikationsproblem, 

Företagsrutiner, Kultur, Utbildning, Industriell utveckling, Arbetskraft samt Kontakt med 

lokala företag, där kategorierna Arbetskraft och Kontakt med lokala företag har tillkommit 

som följd av undersökningen. Undersökningen visar dock att en sådan tydlig uppdelning har 

svagheter i praktiken, och en kvalitativ analys av materialet bör göras för att reda ut hur 

kategoriseringen bör ske i det specifika fallet. Detta för att skapa en bättre helhetsbild av 

psykiskt avstånds påverkan. Uppdelningen av begreppet psykiskt avstånd bidrar till att det är 

lättare att förstå hur det påverkat en etableringsprocess. Av undersökningens resultat att döma 

så är Administrativa svårigheter, Utbildning och Arbetskraft de av huvudkategorierna som 

var mest relevanta för en analys av Grängesbergsbolagets etablering i Liberia. Det finns dock 

stor anledning till att tro att detta kan skilja sig mycket mellan olika typer av materialkällor. 

Det har även konstaterats att det både finns stöd och argument emot en inkludering av 

psykiskt avstånd som en del i nätverksdelen av den uppdaterade Uppsalamodellen. Det finns 

indikationer på att ett lokalt nätverk gör att det psykiska avståndet snabbare elimineras, men 

även på att existerande nätverk kan bidra till att företaget väljer tidigare samarbetspartners 

från andra marknader före mer lämpade företag på den nya marknaden.  
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8.1 Förslag till vidare forskning 

 

Den här undersökningen har förhoppningsvis bidragit till en klarare och mer konkret 

bild av begreppet psykiskt avstånd. Men den har även öppnat möjligheten för nya intressanta 

frågor. Jag tror att en relevant undersökning för att skapa ännu mer förståelse för begreppet 

vore att undersöka en mer vardaglig typ av källa, exempelvis i form av dagsrapporter och 

dagböcker, från de lokala arbetsplatserna. Detta skulle öka förståelsen för i vilka delar av 

företagsstrukturen olika indikationer på psykiskt avstånd gör sig synliga. Det är mycket 

möjligt att en sådan undersökning skulle få helt andra kategorier, och fördelningar, än vad 

denna fick.  

Det vore även intressant att bygga vidare på resultatet ifrån denna undersökning på 

fler, liknande fall, för att då få en tydligare mer allmän bild över hur denna typ av 

problematik skiljer sig från företag till företag.  

Jag tror att jag genom denna uppsats lyckats visa på att psykiskt avstånd är ett 

intressant analysverktyg vid företags historiska utlandsetableringar, och att undersökningen 

hjälper fortsatt forskning att använda sig av det.  
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Appendix 1 

 

Detta appendix innehåller en lista över en, för varje kategori, slumpmässigt 

utvald förekomst utav psykiskt avstånd jag hittat i protokollen. Detta är menat som en hjälp 

för att läsaren vid behov ska kunna undersöka och se vilka typer av bedömningar jag gjort 

under de olika kategorierna. Varje förekomst är markerad med datum, paragraf och 

dokumentstyp. De olika dokumentstyperna är: 

 Styrelseprotokoll Lamco Joint Venture (LMOP) 

 Protokoll tekniska kommitteen Lamco Joint Venture (LTC) 

 Styrelseprotokoll Swedish Lamco Syndicate (SLS) 

 

Administration:  

7-8 oktober 1963 (LMOP) 

§1 Innerhåller dels en del diskussioner om hur administrativa kostnader i Liberia skall 

hanteras. I §2-§5 förs även en diskussion om administrativa begrepp som skiljer sig i olika 

länder, men också hur olika delar av Lamcos företagsstruktur, som Bethlehem och Lamco, 

påverkas av regler. Dessa skiljer sig i att Lamco är skattebefriade, vilket skapar oklarheter.   

 

Direkta kommunikationsproblem:  

29 Maj 1959 (SLS) 

§6 Linnér rapporterade angående det politiska och ekonomiska läget i Liberia, med 

hänseende på LAMCO:s relationer till de statliga myndigheterna. 

 

Utbildning: 

20 juni 1961 (LTC) 

§4 Mötet uppdaterades åter på statusen angående träningsprogrammet. Mr. E. Bertsh hade 

hyrts in för att ansvara för träning och utbildning.  

Det rapporterades att de sex liberianerna skulle anlända till Sverige i augusti. (1961) Tre av 

dem skulle arbeta på järnvägs arbetsplatser i Eskilstuna, en i ”forwardning office” i 

Oxelösund, en i Grängesbergs gruva och en på ”CTC workshop” i Eskilstuna. Alla dessa var 

anställda av Lamco och skulle återvända till Liberia efter träningsperioden. Huvudmålet var 

att de skulle vänja sig med den industriella miljön.  
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Brist på kompetent arbetskraft: 

27 september 1962 (LTC) 

§1 Rapport om att malmhanteringsanläggningarna är ytterligare försenade då de, på grund av 

brist av arbetskraft, inte lyckats färdigställa grundstrukturerna före regnperioden. Delar av 

arbetet behövde därför invänta bättre väder.  

 

Bostäder till arbetskraft: 

§1 20 juni 1961 (LTC) Det nya samhället i Nimba var åter uppe för diskussion. Det hade 

delats ut ett dokument med information om startandet av en speciell kommittee som skulle 

planera det nya samhället grundligt, samt tidsschema för Vianinis kontrakt. Det diskuterades 

även hur ett planerat shoppingcenter i Nimba-samhället skulle drivas,  mötesdeltagarna kom 

överens att det vore lättast att låta en utomstående operatör driva köpcentret när det var 

färdigbyggt.  

 

Kontakt med lokala företag: 

§3 19 mars 1959 (SLS) Mötet diskuterade de anbudsgivare som för tillfället fanns på hamnen 

i Buchanan. De bestämde sig för att möta de Amerikanske företagen först, och först därefter 

inbjuda dem från andra delar av världen.  

 

 

 

 

 


