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och har många roliga minnen att ta med oss.  

Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare Torbjörn Nilsson på LTU som bistått oss med 

information och vägledning samt tagit sig mycket tid åt att hjälpa oss.  
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Abstract 

This report is written by two students at Luleå University of technology, during the summer and 

early fall of 2008. The foundations of this report are based upon the fact that the IT-company 

Medius AB has had exponential growth and want to review opportunities to expand parts of 

their research and development (R&D) abroad.     

During the latest decades, corporations in the western world have more commonly moved parts 

of their business to other countries. Initially, the major industry corporations followed this 

method. This original process, however, included exclusively transferring sales and production 

facilities. Since then, companies have gained insight and discovered the great potential in 

additionally moving R&D activities out of country as well. Despite this potential, there are 

difficulties in relationship with choosing the best suited region for internationalization. 

The purpose of this report is to increase an understanding for numerous factors significant when 

deciding the country of choice in an internationalization process concerning a company’s R&D. 

We want to utilize this increased comprehension to simplify the internationalization process and 

aid corporations within our chosen demarcation, consequently deciding the correct country in 

which the transfer shall commence. We have decided to limit our investigation, being relevant 

in relation to Swedish IT-companies in an internationalization process of their R&D and 

focusing on issues concerning development. 

Investigation question 1: What factors are important to consider when deciding a country in an 

internationalization process that affects a company’s R&D? 

Investigation question 2: How should these factors be assessed when deciding a country in an 

internationalization process that affects a company’s R&D? 

Investigation question 3: How can these factors be utilized in a choice of country for a specific 

company?  

In order to answer our research, we initially studied existing theory in the given area. Using 

qualitative methods such as interviews, we were then capable to answer our first question. With 

aid from a previous inquiry and our own theory, we could then create a basic format for how our 

interviews should be done. After completing the interviews and obtained a number of factors, 

we sent the result to our respondents and acquired an assessment of our factors. This resulted in 

the following thirteen factors in the following ranks and is considered to answer research 

question one and two.  

-  Language   (9,2) 
-  Salaries   (9,0) 
-  Education   (8,8) 
-  Reputation as employer  (8,4) 
-  Existing contacts  (8,4) 
-  Low staff turnover  (7,8) 
-  Future potential  (7,4) 
-  Cultural differences  (6,8) 
-  Initial performance  (6,6) 
-  Traditions of counter assignments (6,6) 
-  Infrastructure   (6,4) 
-  Geographical distance  (6,0) 
-  Costs for liquidation  (2,8) 

In order to answer our third research question, we developed a matrix tool where we, with help of 
the factors, their weighting and a company-specified input, had the possibility to compare the 
suitability to establish R&D activities in diverse countries. 



 

 

 

Sammanfattning 

Denna rapport är sammanställd av två studenter vid Luleå tekniska universitet under sommaren 

och början av hösten -08. Rapporten grundar sig i att IT-företaget Medius AB har haft en kraftig 

tillväxt och vill se över möjligheterna med att expandera delar av sin forskning och utveckling 

(FoU) utomlands. 

Under de senare decennierna har det blivit allt vanligare för företag i västvärlden att flytta delar 

av sin verksamhet utomlands. Till en början var det främst de stor industriföretagen som stod för 

utlandsetableringarna och då handlade det främst om att etablera försäljnings- och 

produktionsanläggningar. Företagen har på senare tid kommit till insikt om den stora potential 

som finns med att även förlägga FoU-verksamhet i andra länder. Det finns dock svårigheter i 

relation med att välja den bäst lämpade regionen för en internationalisering. 

Syftet med rapporten är att öka förståelsen för olika faktorers betydelse vid val av 

etableringsland i en internationaliseringsprocess av ett företag FoU. Vi vill med den ökade 

förståelsen förenkla internationaliseringsprocessen och kunna hjälpa företag inom vår 

avgränsning att göra det rätta valet av etableringsland. Vi har valt att avgränsa vår undersökning 

till att vara relevant för svenska IT-bolag vid en internationaliseringsprocess av deras FoU och 

då framför allt vad gäller utvecklingssammanhang.  

Forskningsfråga 1: Vilka faktorer är viktiga att ta hänsyn till vid val av land i en 

internationaliseringsprocess som berör ett företags FoU? 

Forskningsfråga 2: Hur bör dessa faktorer graderas vid val av land i en 

internationaliseringsprocess som berör ett företags FoU? 

Forskningsfråga 3: Hur kan faktorerna användas vid val av land för ett specifikt företag? 

 

För att besvara våra forskningsfrågor började vi med att studera befintlig teori inom området. Vi 

bestämde att vi genom den kvalitativa metoden med intervjuer skulle kunna besvara vår första 

forskningsfråga. Med hjälp av en förstudie och vår teori skapade vi en intervjuguide som fick 

ligga till grund för våra intervjuer. Efter att vi utfört våra intervjuer och fått fram ett antal 

faktorer skickade vi resultatet till våra respondenter för att få våra faktorer graderade på en skala 

mellan 1 till 10. Detta resulterade i följande tretton faktorer i följande rangordning och anses 

besvara forskningsfråga ett och två. 

- Språk   (9,2) 

- Löneläge   (9,0) 

- Utbildning  (8,8) 

- Ryktet som arbetsgivare  (8,4) 

- Befintliga kontakter  (8,4) 

- Låg personalomsättning   (7,8) 

- Framtidspotential  (7,4) 

- Kulturella skillnader  (6,8) 

- Insatser för uppstart  (6,6) 

- Traditioner av motsvarande uppdrag (6,6) 

- Infrastruktur  (6,4) 

- Geografiskt avstånd  (6,0) 

- Avvecklingskostnader  (2,8) 

För att besvara vår tredje forskningsfråga utvecklade vi ett matrisverktyg där vi, med hjälp av 

faktorerna och dess viktning samt ett företags specifika indata, har möjligheten jämföra 

lämpligheten att etablera FoU-verksamhet i olika länder. 
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1 Inledning 
I detta kapitel beskriver vi bakgrunden till problemet som vi undersöker. Detta diskuteras sedan i 

problemdiskussionen som leder fram till ett syfte och samtidigt står som grund till de forskningsfrågor vi 

avser besvara. Vidare beskrivs även de avgränsningar, definitioner samt disposition vi valt att använda 

oss av. 

1.1 Företagspresentation och bakgrunden till problemet 

Medius AB grundades i november 2001 i Linköping och är en komplett leverantör av 

processrelaterat IT-stöd. Medius startades av två personer vars affärsidé var att hjälpa företag att 

optimera interna processer såsom betalningsflöden och inkommande betalningar. De hade båda 

olika bakgrunder men ett gemensamt intresse för processer och dess utformning. Deras samlade 

erfarenheter från systemutveckling, programmering och affärssystem samt förmågan att se till 

kundens behov resulterade i skapandet av produkten MediusFlow
TM

.  

MediusFlow
TM

 fungerar som ett komplement till ett företags existerande affärssystem på 

områden där dessa saknar ett bra stöd, bland annat vad gäller hantering av leverantörsfakturor, 

inköp, offerter, orderändringar, reklamationer och produktionsavvikelser. MediusFlow
TM

 

utformas efter kundens behov och har även utvecklats i form av en partnermodell som 

därigenom möjliggör försäljning och implementering av produkten via partners. Parallellt med 

verksamheten med MediusFlow
TM

 fortsatte Medius att arbeta med utvecklingen av företagets 

erbjudanden runt affärsområdet affärssystem och vidgade därmed sitt tjänstepaket inom 

området. Under 2004 startades ett Stockholmskontor vilket ökade kundstocken i hela Sverige. 

Under 2005 internationaliserades även produkten. 

Under 2006 fick Medius sina första kunder utanför Sverige, detta tack vare svenska kunders 

dotterbolag utomlands. 2008 tecknades även det första säljavtalet med en kompetenspartner i 

Holland och fler etableringar är på gång i både Tyskland och England. 

Medius är ett utvecklingsföretag som befinner sig i en expansiv fas med stort rekryteringsbehov 

samt med målet att kunna täcka ett större affärsområde. Medius ser i dagsläget ett behov av att 

expandera sin forskning och utveckling (FoU) och vill se över möjligheterna med att förlägga 

delar av den utomlands. 

1.2 Problemdiskussion 
Under de senaste decennierna har det blivit allt vanligare att företag i västvärlden flyttar delar av 

sin verksamhet utomlands. Till en början var det främst stora industriföretag som stod för 

utlandsetableringarna och det handlade då om att etablera försäljnings- och 

produktionsanläggningar (Johansson, Blomsterbo & Pahlberg, 2002). FoU-verksamheten har 

däremot bevarats på sin hemmamarknad (Karlsson, 2006).  

Företagen har dock under de senaste åren kommit till insikt om den stora potential som 

internationalisering av FoU kan medföra (Gassmann & Zedtwitz, 2001). De bakomliggande 

motiven för internationella FoU-projekt är enligt Gunasekaran (1998) kostnadsfördelar, 

marknadspotential och kunskaper som kan öka graden av kundnöjdhet. Andra motiv till 

internationalisering är också brist på arbetskraft och möjligheter till marknadsexpansion (Kahlin 

& Piechal, 2005).  

Enligt Ahlbom och Alpman (2005) är det numera en trend för svenska företag att flytta hela 

eller delar av sin FoU-verksamhet till låglöneländer. Det är dock svårt att avgöra om 

kostnadsmotivet är den enda eller ens en avgörande faktor vid en internationalisering av FoU.  

http://www.medius.se/index.php?option=com_content&view=article&id=33&Itemid=23&lang=sv
http://www.medius.se/index.php?option=com_content&view=article&id=33&Itemid=23&lang=sv
http://www.medius.se/index.php?option=com_content&view=article&id=33&Itemid=23&lang=sv
http://www.medius.se/index.php?option=com_content&view=article&id=33&Itemid=23&lang=sv
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Många företag har dock visat sig något reserverade när det gäller internationalisering av sin 

FoU. Detta på grund av de höga kostnader som är förknippade med etablering och utförande 

samt risken för sjunkande produktivitet. Enligt Gassmann och Zedtwitz (2001)är det största 

problemet vid en implementering av internationell FoU att det inte finns någon mall att följa på 

hur företaget skall gå till väga.  

Att vissa projekt har varit misslyckade beror till stor del på dålig matchning mellan företagen 

och det aktuella etableringslandet. Bland annat har kulturella skillnader inverkan på hur lyckad 

en internationalisering blir (Barkema & Vermeulen, 1997). Vidare har de kulturella skillnaderna 

enligt Kogut och Sight (1988) även betydelse för vilket tillvägagångssätt som bör användas vid 

en internationalisering. Vilket tillvägagångssätt ett företag bör använda för att internationalisera 

sin FoU är enligt Reddy (1997) även beroende av vilken typ av FoU-verksamhet företaget 

bedriver. 

Det finns svårigheter i relationen med att välja den bäst lämpade regionen för en 

internationalisering. Ekström (1998) argumenterar för behovet av att ha områdesspecifika 

fördelar när en internationalisering skall ske genom investeringar utomlands. En sådan 

internationalisering kräver enligt Gassmann och Zedtwitz (2001) god koordination då 

avdelningar som skall samarbeta får olika geografiska placeringar. Lokaliseringen för 

etableringen beror på de förutsättningar som olika regioner har att erbjuda. Dessa kan likställas 

med de fördelar som Kahlin och Piechal (2005) diskuterar gällande etablering i olika länder. Att 

identifiera fördelarna vid produktion är relativt enkelt då det går att räkna fram en kostnad och 

ett resultat. När det inte gäller direkt produktion som vid FoU är det svårare att mäta kostnader 

och resultat för projekt. 

Vidare är det viktigt att transformera de fördelar som kan uppnås med internationaliserad FoU 

till faktorer som går att jämföra mellan olika länder. Att få klarhet i vilka faktorer som är av 

relevans för en internationalisering av FoU skulle kunna förenkla och minska osäkerheten kring 

ett sådant förfarande för många svenska företag. Faktorerna skulle kunna resultera i ett verktyg 

eller arbetssätt med möjligheten för företagen att finna den mest lämpade regionen vid 

internationalisering av sin FoU. För företagen skulle det innebära besparingar av såväl kapital 

som värdefull tid. Med dessa möjligheter i åtanke ser vi det som ett mycket intressant att 

undersöka vilka faktorer som är av relevans vid en internationalisering av ett företags FoU. 
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1.3 Syfte 
Syftet med rapporten är att öka förståelsen för olika faktorers betydelse vid val av 

etableringsland i en internationaliseringsprocess av ett företags FoU. Vi vill med den ökade 

förståelsen förenkla internationaliseringsprocessen och kunna hjälpa företag inom vår 

avgränsning att göra det rätta valet av etableringsland. 

1.4 Problemställning 
För att kunna realisera syftet med rapporten skall vi ge svar på följande forskningsfrågor: 

Forskningsfråga 1: Vilka faktorer är viktiga att ta hänsyn till vid val av land i en 

internationaliseringsprocess som berör ett företags FoU? 

Forskningsfråga 2: Hur bör dessa faktorer graderas vid val av land i en 

internationaliseringsprocess som berör ett företags FoU? 

Forskningsfråga 3: Hur kan faktorerna användas vid val av land för ett specifikt företag? 

1.5 Avgränsning 
Vi avgränsar vår undersökning till att vara relevant för svenska IT-bolag vid en 

internationaliseringsprocess av deras FoU och då framför allt vad gäller 

utvecklingssammanhang. Detta gör vi på grund av att undersökningen genomförs för ett företag 

av den karaktären och att de intervjuade företagen genomgående bestod av tjänstebaserade IT-

företag som på ett eller annat sätt haft någon form av utveckling utomlands.  

1.6 Definitioner 

Nedan definieras ett antal förekommande begrepp som vi valt att redogöra för då läsare som inte 

är insatta i ämnet fortfarande skall kunna tillgodogöra sig rapporten. 

Affärssystem: Ett affärssystem är ett programpaket som tillgodoser ett företags behov av 

styrning och administration. 

MediusFlow
TM

: En mjukvara som underlättar hantering av fakturor och avtal. Produkten 

integreras mot företagets befintliga affärssystem för att stödja funktioner som det befintliga 

affärssystemet inte klarar av. 

Kompetenspartner: Enligt Medius en partner som skall kunna erbjuda samma kompetens som 

en kund möts av vid interaktion med själva Medius. 

Affärspartner: En partner som skall kunna erbjuda implementering av Medius produkter men 

inte med samma kunnande som en kompetenspartner. 

Respondenter: Respondenterna i vårt arbete är de personer som medverkat i våra intervjuer om 

inte annat anges. 

Låglöneländer: Låglöneländer definieras av ITPS (ITPS, 2007) som de länder som inte ingår i 

gruppen av OECD-länder.  

  

http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Programpaket&action=edit&redlink=1
http://www.medius.se/index.php?option=com_content&view=article&id=33&Itemid=23&lang=sv
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1.7 Disposition 
Nedan presenteras en figur som beskriver rapportens innehåll och struktur. 

Figur 1-1. Rapportens disposition. 

Rapporten inleds med bakgrund, syfte och avgränsningar i kapitel ett för att fortsätta med 

kapitel två där vi beskriver och motiverar till den valda metoden. I kapitel tre presenteras en 

teorigenomgång som resulterar i en teoretisk referensram. I kapitel fyra presenteras det 

empiriska material som våra undersökningar resulterat i. Empirin analyseras sedan i kapitel fem. 

Slutsatser och resultat presenteras i kapitel sex och diskussioner kring våra resultat samt 

framtida forskning förs i kapitel sju och referenser återfinns i kapitel åtta.  

Kap 1. 
Inledning

Kap 2. 
Metod

Kap 3. 
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2 Metod 
I det här kapitlet beskriver vi hur vår undersökning genomförts och vilka metoder som använts. 

2.1 Undersökningens genomförande 
För att få en övergripande kunskap om FoU-internationalisering och få en grund till att kunna 

besvara våra forskningsfrågor började vi med att göra en teoristudie kring ämnet 

internationalisering och då med fokus på just internationalisering av FoU. För att kunna besvara 

forskningsfrågorna på ett trovärdigt sätt ansåg vi det lämpligt att intervjua personer med tidigare 

erfarenheter i ämnet. Efter teoristudien konstruerade vi därför en intervjuguide som skulle ligga 

till grund för våra kommande intervjuer. Vid framtagandet av intervjuguiden använde vi oss 

även av databasen Global Insights (se avsnitt 2.3.3 för ytterliggare information om Global 

Insight) för att undersöka vilka områden som kunde tänkas vara intressanta när det gäller 

internationalisering av FoU. Vi utförde även en förstudie i form av en enkätstudie på Medius 

där vi undersökte vilka områden som de ansåg var viktiga vid en internationalisering av ett 

företags FoU. Intervjuer genomfördes därefter löpande och resulterade i ett antal faktorer som 

ansågs vara viktiga att ta hänsyn till vid en internationaliseringsprocess som berör ett företags 

FoU. Därefter fick respondenterna vikta faktorerna mot varandra för att vi skulle kunna 

bestämma vilken rang de olika faktorerna har i processen. Därefter sammanställdes de viktade 

faktorerna i en tabell för att fungera som ett verktyg vid val av land vid en FoU-

internationalisering.  

2.2 Forskningssyfte 

2.2.1 Ansats 

Enligt Bjereld, Demker och Hinnfors (2002) kan empirisk teoriutveckling ske antingen genom 

induktion eller deduktion. Med induktion menas att bygga teorier från empiriska data som 

eventuellt kan bestrida existerande teori. Med deduktion menas att från en teori, genom en 

logisk härledning, ta sig fram till en testbar hypotes (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2002). Den 

senare var något som passade bra i vår undersökning eftersom vi studerat teorier inom vårt 

problemområde och sedan valt ut intressanta variabler att applicera i våra intervjuer. Nackdelen 

med vår ansats är att då vi letat information, har vi utgått från konkreta förväntningar och kan då 

omedvetet ha begränsat informationstillgången, och riskerat att viktig information förbisetts. En 

deduktiv ansats leder oundvikligen till att forskaren enbart letar efter den information som han 

finner relevant och riskerar att viktig information – kanske den viktigaste informationen – 

förbises (Jacobsen, 2002). Detta är något som vi har tagit hänsyn till under arbetets gång genom 

att löpande ifrågasätta den inhämtade informationens relevans. 

2.2.2 Strategi 

Forskning kan antingen bedrivas kvalitativt eller kvantitativt. Att bedriva kvantitativ forskning 

betyder enligt Bjereld, Demker och Hinnfors (2002) att kvantifiera material och därigenom hitta 

mönster eller samband i materialet som sedan kan omvandlas till siffror. Materialet analyseras 

sedan med hjälp av statistiska metoder. Det klassiska kvantitativa mätinstrumentet är ett 

frågeformulär med givna svarsangivelser. Metoden medför att de som ingår i undersökningen 

kan pressas i sin uppfattning av verkligheten då frågorna har fasta svarsalternativ som tidigare 

definierats av undersökaren. Respondenterna kan med andra ord bara svara enligt de 

svarsalternativ som ges av undersökaren, vilket kan leda till att respondenten pressas till att ge 

ett svar som inte motsvarar vad respondenten egentligen tycker. Det hävdas att det enda som 

undersöks vid en kvantitativ metod är undersökarens förståelse av en företeelse. Det är 

undersökaren som definierar både frågorna och svaren (Jacobsen, 2002). Denscombe (2000) 
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menar ändå att kvantitativ forskning, då det vanligtvis förknippas med siffror, möjliggör för 

forskaren att minimera sin egna påverkan på utfallet. 

Kvalitativ forskning resulterar i kvalitativa data som enligt Denscombe (2000) är produkten av 

en tolkningsprocess, vilket då särskiljer kvalitativa data från kvantitativa eftersom de inte går att 

analysera med statistiska metoder. Dessa kvalitativa data består då ofta av ord och uttryck och 

inte siffror. För att undersöka hur olika individers tolkningar av den sociala verkligheten ser ut 

bör de observeras och man bör låta dem tala med egna ord. Fältarbete (observation) och öppna 

intervjuer anses vara ideala för detta ändamål. Kvalitativa metoder ger också uttrymme för 

flexibilitet då det finns möjlighet att anpassa datainsamlingen till den verklighet som 

forskningsobjektet befinner sig i. I en kvantitativ metod är däremot ett frågeformulär definierat 

en gång för alla och det finns få möjligheter att ändra strukturen under arbetets gång (Jacobsen, 

2002). Vidare argumenterar Denscombe (2000) för att det är viktigt att erkänna och ha 

förståelse för forskarens egen inverkan på sitt arbete vid kvalitativ forskning, eftersom resultatet 

kan variera beroende på hur forskaren tolkar sina resultat. Detta är något vi har försökt att ha i 

åtanke för att minimera vår egen påverkan på utfallet. 

I våra undersökningar har vi använt oss av en kvalitativ metod med vissa kvantitativa inslag. 

Vår förstudie var av kvantitativ karaktär då den baserades på en enkätundersökning där 

respondenterna fick fylla i hur viktigt de ansåg olika områden vara vid en internationalisering av 

FoU. Våra intervjuer var av kvalitativ karaktär, där respondenterna fick prata fritt utifrån öppna 

intervjuer och resultatet noterades som kvalitativa data (intervjusammanställningar). De 

intervjuade personernas viktning av de olika faktorerna kan anses vara av kvantitativ karaktär då 

informationen samlades genom att respondenterna fyllde i ett, av oss, i förhand definierat 

formulär. Indata till vårt eget framtagna verktyg är också av kvantitativ karkatär.  

2.3 Insamling av data 

2.3.1 Typer av data 

Genom de metoder vi har använt oss av i vår studie har vi kommit i kontakt med två typer av 

data, primära och sekundära data. Under våra intervjuer erhölls primärdata och under vår 

teoristudie studerade vi information från sekundära källor. Primärdata är data som samlas direkt 

från ursprungskällan (Ejvegård, 2003). Datainsamlingen är då skräddarsydd för en speciell 

problemställning. Lämpliga metoder för insamling av primärdata är metoder som intervju, 

observation eller frågeformulär (Jacobsen, 2002). Som tidigare nämnts, använder vi oss i vårt 

arbete av intervjuer och en liten enkätundersökning. Då information som framkommit under 

intervjuer och enkätundersökningen är primärdata minskas risken för distorsion. Sekundärdata 

är information som inte insamlats direkt från forskaren själv utan baseras på upplysningar som 

är sammanställda av andra. Detta innebär att informationen ofta har insamlats för ett annat 

ändamål, vilket medför att informationen syftar till en annan problemställning än den som 

forskaren själv vill belysa (Jacobsen, 2002). Enligt Ejvegård (2003) bör forskaren undersöka hur 

trovärdig personen som samlat in och sammanställt informationen är innan man använder 

informationen i sitt eget arbete. 

2.3.2 Teoristudie 

Genom vår teoristudie bildade vi oss en djupare förståelse för vad som kan tänkas vara relevant 

vid en internationaliseringsprocess av ett företags FoU. Vi fick även en bättre förståelse för 

vilka områden som eventuellt skulle kunna vara intressanta att fråga våra respondenter om. 

Teoristudien låg delvis som grund till vår intervjuguide som användes som stöd vid våra 

intervjuer. Teorin användes senare för att analysera vårt empiriska material. 
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2.3.3 Global Insight 

Via Luleå tekniska universitet fick vi tillgång till en databas från Global Insight som är en av 

världens största analysföretag för omvärldsbevakning. De omsätter över 50 miljoner dollar och 

har cirka 350 specialiserade analytiker som genomför analyser på över 200 länder runt om i 

världen (Global Insight). Analyserna syftar delvis till att ta fram och klassificera riskerna som är 

förenade med att bedriva företagande i olika länder. Global Insight har ett unikt system där de 

har delat upp riskinformation i sex faktorer som fokuserar på utländska direktinvesteringar, med 

andra ord vilka risker som finns för ett utländskt företag med att etablera sig i ett specifikt land. 

Detta ansåg vi vara användbart i vår undersökning då vi såg det som intressant att undersöka 

vilka faktorer Global Insight anser vara adekvata för hur attraktivt det är att bedriva företagande 

i ett specifikt land. Vi fann även teori som ger belägg för att dessa faktorer är av relevans vid en 

internationalisering, vilket medförde att dessa faktorer fick vara med och ligga till grund för vår 

intervjuguide samt vår förstudie. 

2.3.4 Förstudie 

Som en del i framtagandet av vår intervjuguide gjordes också en enklare enkätundersökning på 

Medius. Anledningen till att vi valde att utföra en förstudie var för att den skulle ge oss en 

inblick i hur ”verkligenheten” såg ut. Informationen från förstudien var inte tänkt att användas i 

någon form av analys utan skulle endast ses som en fingervisning om vilka områden som kan 

vara viktigt vid en internationalisering av FoU. Vi baserade enkäten på de faktorer som fanns 

listade på Global Insights databas. Enkäten som finns bifogad i bilaga 1 skickades ut till tre 

personer på företaget med adekvata befattningar. En annan anledning till att förstudien utfördes 

var för att i efterhand ge möjlighet till att jämföra vad Medius själva hade för idéer om vad som 

var viktigt vid en etablering ställt i relation till vad våra studier kommit fram till. 

2.3.5 Intervjuguide 

Intervjuguiden togs fram för att vi skulle ha en grund för våra intervjuer och för att få en röd 

tråd mellan de olika intervjuerna. Intervjuguiden baserades på den teori som vi har funnit samt 

på de faktorer Global Insight valt att analysera. Intervjuguiden utformades för att passa vid en 

öppen intervju och därmed ge utrymme för följdfrågor. Anledningen till att vi valde modellen 

med öppen intervju var att vi från början antog att svaren skulle komma att vara väldigt 

komplexa samt skilja sig mycket mellan de enskilda fallen. Intervjuguiden skickades alltid ut till 

respondenterna innan intervjun för att förbereda respondenterna på vad intervjun skulle komma 

att behandla. Intervjuguiden återfinns i bilaga 2. 

2.3.6 Intervjuer 

Tankegångarna vid utförandet av våra intervjuer var att de om möjligt skulle ske personligen då 

det tenderar att ge det bästa resultatet. Dels för att intervjun blir mer personlig, dels för att det är 

enklare att förstå information genom kroppsspråket. Detta är något som är speciellt viktigt när 

intervjun utförs som en semistrukturerad intervju. En semistrukturerad intervju utgår från en 

förberedd lista med frågor där svaren sedan följs av följdfrågor till respondenten. Denna teknik 

gör att respondenten får större frihet att utveckla sina idéer och utveckla sina svar djupare 

(Denscombe, 2000). Vidare menar Denscombe (2000) att det är enklare att skapa sig ett djup i 

en undersökning genom intervjuer, där personen har erfarenhet av verkliga fall, än vid 

exempelvis en kvantitativ enkätundersökning. Vi ansåg att detta passade oss bra då vi hade 

access till kvalitativ data från personer som tidigare arbetat praktiskt med internationalisering av 

FoU. Direkt efter intervjuerna gjordes sammanställningar om vad som sagts under respektive 

intervju. Sammanställningarna skickades därefter till respektive respondent för att ge en 

möjlighet till granskning av eventuella felaktigheter i materialet. 
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2.3.7 Respondenter 

Genom kontakter från olika personer på Medius valde vi ut ett antal personer som verkade 

intressanta att intervjua. Respondenterna hade relevanta bakgrunder och erfarenhet av 

internationalisering av FoU. Vi kontaktade respondenterna via telefon och alla tillfrågade var 

villiga att ställa upp på en intervju. Totalt intervjuade vi sju personer. 

2.4 Analysmetod 
Enligt Patel & Davidsson (2003) är det, vid kvalitativ forskning, forskaren själv som väljer 

lämplig analysmetod för att besvara sin forskningsfråga. De menar också att det inte finns några 

enkla procedurer eller rutiner att tillämpa. Det kan hävdas att varje kvalitativt 

forskningsproblem kräver sin egen unika variant av metod. 

För att kunna få en överblick över vad som framkommit i våra intervjuer började vi med att 

reducera komplexiteten i informationsmängden. Enligt Jacobsen (2002) görs detta genom att 

förenkla och strukturera materialet. Enligt Bell (2006) är en innehållsanalys ibland nödvändig 

för att kunna bearbeta svaren på öppna frågor. Genom bearbetning söker man då efter kategorier 

och gemensamma kriterier. Materialet bestod i vårt fall av annoterade data, alltså 

sammanställningar av våra intervjuer. Genom att studera de enskilda datakällorna och jämföra 

dessa mot varandra kunde vi snart urskilja olika grupper av data som liknade varandra. Vi 

började sedan med att kategorisera våra data för att få en bättre översikt över vilka olika 

områden som framkommit under intervjuerna. 

 

 

Figur 2-1. Egen illustration av kategoriseringsprocessen från Jacobsen (2002) Data förs in i kategorier som 

passar ihop med teoridelen samt är förståeligt för andra relevanta aktörer som ska läsa rapporten. 

Enligt Jacobsen (2002) finns flera anledningar till kategorisering. Dels för att förenkla 

komplicerade, detaljerade och rika data, men även för att möjliggöra en jämförelse mellan olika 

texter (intervjusammanställningar). Kategorierna ska grunda sig i det empiriska materialet 

(intervjusammanställningar), men även vara relevanta när det gäller andras (andra än forskaren 

själv) sätt att uppfatta begreppen samt ta hänsyn till hur befintlig teori behandlar sådana 

kategorier. I vårt fall kunde vi utgå från vår teoretiska referensram för att bestämma vilka 

kategorier som skulle användas. I nästa steg var det dags att inordna de intervjuades utsagor i 

våra olika kategorier.  
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Figur 2-2. Analysmodellen bygger på vår teoretiska referensram, pilarna visar hur datakällor sorteras in i 

kategorier och analyseras gentemot teorin. 

I figur 2-2 presenteras vår analysmodell som förklarar hur vi genomfört vår analys. Det vi 

egentligen gjorde var att flytta data från en kontext (varje intervju) till en annan (kategorier). 

Genom denna koppling går det att jämföra olika enheters (respondenternas) utsagor om ett och 

samma fenomen och därmed finna samband och liknelser från olika enheter (Jacobsen, 2002). 

Dessa analyserades sedan även mot vår framtagna teori för att finna stöd och liknelser mot 

denna. Resultatet redovisades sedan i form av relevanta faktorer för en 

internationaliseringsprocess av FoU och är svaret på vår första forskningsfråga. 

2.5 Viktning av analysresultatet 
För att kunna bestämma vilken rang de olika faktorerna har för val av land i en 

internationaliseringsprocess av FoU skickades en sammanställning av de faktorer som 

framkommit i vår analys till våra respondenter. Sammanställningen utformades som en enkät 

där respondenterna fick vikta de olika faktorerna från ett till tio efter hur viktiga de ansågs vara 

vid val av land vid en internationaliseringsprocess av FoU. I enkäten hade siffran ett (1) lägst 

rang och tio (10) hade högst. Genom att ta medelvärdet av respondenternas viktningar formades 

en uppfattning om den rang faktorerna kan anses ha vid valet av land i en 

internationaliseringsprocess som berör ett företags FoU. Resultatet besvarar därmed vår andra 

forskningsfråga. 

2.6 Urvalsverktyg 
Genom att sammanställa och vikta de faktorer som framkommit under våra intervjuer skapade 

vi en matris som skall kunna fungera som ett verktyg för att undersöka vilket/vilka länder som 

är lämpade för en eventuell internationalisering av ett företags FoU. Verktyget riktar sig dock i 

första hand mot IT-företag som undersöker möjligheten att bedriva utveckling utomlands. Detta 

på grund av att verktyget initialt togs fram för ett IT-företag samt att vi i vår studie 

genomgående har undersökt IT-företag och deras utvecklingsverksamhet i andra länder. 
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För att verktyget skall vara användbart är det viktigt att genomföra en viktning av de olika 

faktorernas relevans för att inte någon enstaka faktor skall få för stor eller för liten inverkan på 

resultatet. I vårt verktyg är det våra respondenter som har viktat våra faktorer. Detta på grund av 

att de har kännedom om vad som är viktigt vid en internationalisering av FoU. För varje land 

inhämtas data för respektive faktor som omvandlas till numerisk form för att kunna användas i 

vårt verktyg som baseras på matrisekvationer. Verktyget har konstruerats för att vara en 

riskmodell där den grundläggande tanken är att det är riskerna med en etablering som mäts. Att 

den metoden valts beror på att vi i våra studier strävat efter att utveckla ett verktyg som sorterar 

bort mindre lämpliga alternativ som innebär en allt för stor risk. I detta fall innebär det att ett 

högt värde ger en högre risk för en faktor inom ett specifikt land medan ett lågt värde medför en 

lägre risk. En riskmodell möjliggör kvantitativ redovisning av den faktiska risken med att 

etablera sig i ett specifikt land samt gör det överskådligt att bedöma vilka faktorer som 

reducerar denna risk. 

Verktygets struktur utgår från att i en matrisuppställning multiplicera de viktade faktorerna med 

inhämtad data för respektive faktor och land. Produkterna summeras sedan för respektive land. 

Genom att sedan jämföra summeringarna mot varandra kunde vi urskilja vilket/vilka länder som 

enligt verktyget är lämpade för en internationalisering av ett företags FoU. Resultatet 

presenteras som en procentsats där procenten ger en uppfattning om hur optimalt det är att 

etablera sig i varje specifikt land. Genom att använda faktorerna och deras viktningar i vårt 

matrisverktyg besvarar vi vår tredje forskningsfråga. 

2.7 Validitet och reliabilitet 

Enligt Bryman (2002) är validitet det viktigaste forskningskriteriet. Validitet går ut på att 

bedöma om de slutsatser som genererats i en undersökning hänger ihop eller inte. Vidare 

argumenterar Bryman (2002) för att grundbegreppet inom validitet är att mäta om det som skall 

undersökas verkligen är det som blir undersökt. Denscombe (2000) definierar ett antal punkter 

som är bra att beakta som kontroll av validiteten hos en undersökning. Grundstenen i 

Denscombes tankar är att vara källkritisk och att triangulera sina källor för ökad validitet. 

Slutligen ser Denscombe (2000) det som viktigt att betänka om informationen har sökts på 

relevanta ställen. 

Vad som är viktigt gällande validitet skiljer sig beroende på vilken typ av undersökningar som 

görs. Skall intervjuer utföras är det viktigt att få ljudupptagningar att bli bra samt att be 

respondenter att tala tydligt med fullständiga meningar. Detta då det under själva intervjun kan 

hjälpas upp med kroppsspråk som inte förmedlas till en inspelning, varpå resultatet blir att det 

sparade materialet inte avspeglar verkligheten (Denscombe, 2000). Det är något som vi beaktat i 

de intervjuer vi utfört. För oss är det av stor vikt att all kringliggande information även beaktas 

då det kommer att röra sig om väldigt oprecisa frågor med stort utrymme för individuellt tillägg. 

Vid kvantitativa studier skiljer sig resultatet något eftersom det ofta handlar om enklare 

information i form av siffror samt jakande eller nekande svar. Det som också skiljer sig är 

antalet respondenter.  

Reliabilitet syftar till att påvisa om i vilken omfattning som resultatet av ett arbete skulle 

upprepas vid en upprepad undersökning. Den intervjuguide vi använt oss av för att samla in 

våra data skulle kunna användas igen vilket skulle kunna stärka reliabiliteten i vårt arbete. Men 

när vi har använt oss av en kvalitativ ansats för att ta fram våra faktorer är det fråga om en 

individuell tolkning av svaren vilket medför en lägre reliabilitet. Enligt Bryman (2002) är det 

svårt att diskutera reliabiliteten hos ett arbete med en kvalitativ ansats då det inte går att frysa 

den sociala miljön. 
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Vi har dock minskat felaktigheter i våra annoterade data genom att vi skickat sammanställningar 

av intervjuerna till våra respondenter i efterhand. De har då haft möjligheten att påvisa 

eventuella felaktigheter och missförstånd. Respondenternas viktning av faktorerna är av en 

kvantitativ metod där inte respondenternas svar är föremål för vår egen tolkning.  
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3 Genomgång av teori 
I detta kapitel beskrivs de olika teorier vi använt oss av för att bland annat med detta som grund kunna 

besvara våra forskningsfrågor. 

 

Figur 3-1. Teorigenomgångens innehåll och struktur. 

I figur 3-1 visas en disposition av de teorier vår teoretiska referensram är uppbyggd av. 

Under de senaste decennierna har det blivit allt vanligare att företag i västvärlden flyttar delar av 

sin verksamhet utomlands. Till en början var det främst stora industriföretag som stod för 

utlandsetableringarna och det handlade då om att upprätta nya försäljnings- och 

produktionsanläggningar (Johansson, Blomsterbo & Pahlberg, 2002). FoU verksamheten har 

däremot bevarats på sin hemmamarknad (Karlsson, 2006).  

Företagen har dock under de senaste åren kommit till insikt om den stora potential som 

internationalisering av FoU kan medföra (Gassmann & Zedtwitz, 2001). De bakomliggande 

motiven för internationella FoU-projekt är enligt Gunasekaran (1998) kostnadsfördelar, 

marknadspotential och kunskaper som kan öka graden av kundnöjdhet. Andra motiv till 

internationalisering är också brist på arbetskraft och möjligheter till marknadsexpansion (Kahlin 

& Piechal, 2005).  

3.1 Förändringar i världen som möjliggjort internationalisering av 

FoU 
Enligt Karlsson (2006) är det ett antal händelser som ägt rum de senaste 10-15 åren som ligger 

bakom den ökande internationaliseringen av FoU. Den hastiga utvecklingen av informations- 

och kommunikationssystem har möjliggjort internationalisering av investeringar, handel och 

utbyten inom FoU. Internet kombinerat med internationell telekommunikation och utbredningen 

av datorer har reducerat kostnaderna för kommunikation och underlättat globalt arbete, flexibelt 

nätverkande och kommunikation över spridda geografiska områden (Karlsson, 2006). I till 

exempel Indien skedde en dramatisk ökning av mjukvaruutveckling och IT-tjänster till följd av 
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möjligheten med satelitkommunikation och datanätverk (The rise of offshore outsourcing to 

India, 2004). 

Att sprida innovation underlättas också av digitalisering och standardiseringsverktyg. Globala 

standarder för digitala dokument, multimediainformation, operativsystem och andra mjukvaror 

möjliggör en internationaliserad FoU. Vissa FoU-aktiviteter kan då simuleras med datorer. Det 

går då att utföra delar av aktiviteterna på olika platser och dessa kan sedan snabbt och enkelt 

integreras. (Karlsson, 2006) 

Den totala produktionen blir med andra ord utspridd över flera multinationella företag. Att dela 

upp produktionsprocessen innebär att vissa moment, inklusive tillverkning och FoU, blir 

separerade från varandra och kan utföras på olika platser. Teknologin blir allt mer 

modulformerad i industrisektorer som till exempel mikroelektronik, bioteknik och mjukvara. 

FoU har en förmåga att enklare följa efter när tillverkning flyttas utomlands. (Karlsson, 2006) 

Allt fler länder utökar aktivt möjligheterna att bedriva forskning och delta i globala 

gemenskaper. Utvecklingsländer som till exempel Kina och Indien har utvecklat sina 

möjligheter att fungera som värdland för FoU-verksamhet (Karlsson, 2006). I Indien har det 

utvecklats utvecklingscentra som attraherar och tränar talangfull personal. Detta i kombination 

med fokus på system, processer, snabbhet, påhittighet och hög klass gör att Indien är väl 

anpassat att bedriva FoU (The rise of offshore outsourcing to India, 2004). Enligt Karlsson 

(2006) börjar företag nu allt mer placera sin FoU i närhet av kunskapscentrum för att få tillgång 

till de kunskaper och den erfarna personal som är tillgänglig. Ibland består kunskapscentrumen 

av olika kluster med en speciell teknisk inriktning. Genom att vara en del av ett kluster kan 

företag hålla sig uppdaterade om ny teknik och dra nytta av teknik utvecklad av andra företag 

(Gassmann & Zedtwitz, 2001). 

Karlsson (2006) menar också att ökningen av forskning över landsgränser och teknologiska 

aktiviteter i allmänhet, till exempel den ökade mobiliteten hos forskare och ingenjörer, ökning 

av projekt med medlemmar från flera länder samt skiftet mot mer institutionella, rutinerade och 

systematiska internationaliseringsprocesser, bidrar till den ökade internationaliseringen av FoU. 

Enligt Ahlbom och Alpman (2005) är det en trend för svenska företag att flytta hela eller delar 

av sin FoU-verksamhet till låglöneländer. Det är dock svårt att avgöra om kostnadsmotivet är 

den enda eller ens en avgörande faktor vid en internationalisering av FoU.  

3.2 FoU i låglöneländer 
I Sverige har expansionen av de större bolagens FoU-verksamhet varit i stort sett oförändrad de 

senaste åren. Istället har ökningen främst skett i låglöneländer (ITPS, 2007). Låga kostnader i 

samband med tillgänglighet till kompetent personal antas vara viktiga faktorer vid etablering i 

just låglöneländer (Karlsson, 2006). 

Att företag väljer att internationalisera sin FoU på grund av de låga lönerna har blivit ifrågasatt 

av analytiker och förnekat av företagare. I senare studier har det visat sig att låga lönekostnader 

inte varit en avgörande faktor vid internationalisering, framförallt inte vid forskning. Enligt 

IBM beror deras etablering till största del på de lokala talanger man funnit där. Närheten till 

tillverkningen sägs vara den största drivkraften enligt Ericsson (Karlsson, 2006). Vidare finns 

det vissa företag som tvivlar på att de sparat några pengar överhuvudtaget. Det kan konstateras 

är att de stora kostnadsreduktioner som planerades under 1990-talet har uteblivit (Ginsburg & 

Noorlander, 2008). Enligt Tafti (2005) är det vanligt att företag som startar en etablering utanför 

ursprungslandet missar kostnader som inte existerar i samma utsträckning vid hemmabasen. 
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Även om lönerna vanligtvis är lägre i låglöneländer äts den totala besparingen till stor del upp 

av kostnader för infrastruktur, koordination och lokaler. Minskade skalfördelar och utmaningar 

vad gäller integration, kunskapsöverföring och ledarskap bidrar också till högre kostnader 

(Karlsson, 2006). 

Många företag som haft en lyckad FoU-internationalisering har rapporterat att tack vare den nya 

enheten kan den ordinarie utvecklingsenheten fokusera på mer kritiska uppgifter medan 

avdelningen utomlands kan ta hand om de mindre brådskande uppgifterna (Vogel & Connelly, 

2005). Andra företag menar att arbetet på den ordinarie utvecklingsenheten förbättras då det 

lämnas bättre och mer kvalitativt arbete hemma medan de mindre attraktiva uppgifterna läggs 

utomlands (Ginsburg & Noorlander, 2008). 

När arbetstillfällen flyttar från hemmabasen till utlandet uppstår det en viss konkurrens mellan 

länderna. Detta kan resultera i en ”braingain”, en sorts tävlan, mellan länderna som ökar 

produktiviteten och innovationen (The rise of offshore outsourcing to India, 2004). Detta 

fenomen förekommer dock oberoende på om det är ett låglöneland eller inte. 

Hur hållbart det är att etablera FoU i ett låglöneland är fortfarande oklart. Detta på grund av att 

det tar ett antal år för FoU-investeringen att ge resultat. Det är fortfarande för tidigt att avgöra 

om fördelarna överväger kostnaderna i det långa loppet. Dock tycks kostnadsaspekten 

kombinerat med den långsiktiga tillgången på kompetent personal stödja argumentet för att 

etablera FoU i låglöneländer (Karlsson, 2006). Enligt Ginsburg och Noorlander (2008) existerar 

det delade meningar gällande huruvida resultatet av företagets internationalisering av FoU varit 

lyckad eller inte. Det finns exempel på företag som skulle välja att inte göra om resan, medan 

andra undersöker möjligheten att starta nya större anläggningar. Många av de ansvariga för de 

internationella FoU-verksamheterna hävdar att de inte har haft någon möjlighet att besluta om 

etableringen skall ske. Deras uppgift har varit att genomföra den, medan beslutet har kommit 

högre upp i företagets hierarki. Enligt Vogel och Connelly (2005) bör företagen först noggrant 

undersöka möjligheten att öka produktiviteten på hemmaplan. 

Enligt Gassmann och Zedtwitz (2001) är det största problemet vid en implementering av 

internationell FoU (oberoende av om det är ett låglöneland eller inte) att det inte finns någon 

mall att följa på hur företaget skall gå till väga. Vi skall därför gå in på vilka olika teorier och 

modeller det finns för när ett företag skall internationalisera. Gustafsson (2003) menar att det 

finns två generella angreppssätt för internationalisering, Uppsalamodellen och det nya 

angreppssättet kallat "Born globals".  

3.3 Uppsalamodellen 
Internationaliseringsmodellen eller den så kallade Uppsalamodellen är en världskänd modell när 

det gäller internationalisering. Modellen utvecklades i början på 1970-talet av ett antal forskare i 

Uppsala och har efter det varit omskriven i många forskningssammanhang. De menar att många 

svenska företag initialt internationaliseras när de är relativt små och sedan gradvis utvecklas på 

den internationella marknaden. Det sker alltså en progressiv internationalisering snarare än en 

stor utländsk direkt satsning. Den gradvis ökande internationaliseringen ses som ett resultat av 

företagets lärandeprocess där nya kunskaper och erfarenheter om den nya marknaden erhålls  

(Johanson & Vahlne, 1990). 

3.3.1 Psykiska avstånd 

Vid en utlandsetablering väljs till en början ett land med låg grad av psykiskt avstånd. Ju färre 

skillnader det finns mellan etableringslandet och hemlandet desto färre hinder och problem 

uppstår det i informationsflödet. Forskarna i Uppsala såg det psykiska avståndet som en viktig 
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faktor när det gällde utlandsetableringar (Johansson, Blomsterbo& Pahlberg, 2002). När 

företagen får mer erfarenhet och kunskap om den nya marknaden minskar osäkerheten och 

graden av självsäkerhet ökar. Företagen söker sig sedan vidare mot nya marknader med 

liknande kultur och rimliga geografiska avstånd. Därefter följer internationaliseringen successivt 

till mer avlägsna marknader. När det gäller personliga värderingar är det viktigt att inte störa 

den kulturella inställningen i onödan. En kommentar från Gustafsson (2003) är ”man skall inte 

möblera om när man är gäst i någon annans hus”, vilket visar på vikten av att ha god känsla för 

lokala seder och vad som är förväntat uppträdande.  

3.3.2 Etableringskedjan 

Johanson och Wiedersheim-Paul (1975) förklarar ett företags internationaliseringsprocess 

genom de fyra stegen i den så kallade etableringskedjan. De fyra stegen är enligt följande: 

 Ingen regelbunden export 

 Export sker genom oberoende representanter 

 Försäljningsbolag som t.ex. dotterbolag i utlandet uppstår 

 Tillverkning sker utomlands 

Med det första steget menas att företaget har viss närvaro men att inga regelbundna 

exportaktiviteter sker. Det första steget kännetecknar den bristande kunskap som företaget har 

om den nya marknaden. Företagets inhemska marknad börjar bli mättad och företagsledning 

funderar över internationalisering. I det andra steget sker export genom oberoende 

representanter och företagen börjar sälja sina produkter genom agenter och liknande. Detta 

underlättar för företaget att få mer kunskap om den nya marknaden. I det tredje steget sker 

försäljning genom egna dotterbolag på den nya marknaden. Företaget känner sig vid det här 

laget bekvämt med den nya marknaden och vågar göra ordentliga satsningar och etablera 

fysiska butiker. Slutligen i det sista steget startar företaget även tillverkning i det nya landet. 

Företaget uppnår då en närhet till marknaden och ökar möjligheten till kontroll över 

verksamheten.  

3.3.3 Undantag från etableringskedjan 

Enligt Johanson och Wiedersheim-Pauls (1975) grundtankar så följde alla företag de olika 

stegen i kedjan, men de har efter vidare studier kommit fram till att vissa steg ibland kan 

försvinna på grund av följande anledningar: 

 Det finns stabila homogena marknadsförhållanden där marknadskunskap kan inskaffas 

på andra sätt än genom egen erfarenhet 

 Företag som har stora ekonomiska resurser kan antas ta större steg 

 Om företaget har erfarenheter från liknande marknader som företaget ämnar gå in på 

finns möjlighet att generalisera marknaderna 

 

Med andra ord kan ett företag med till exempel stora ekonomiska resurser och erfarenheter från 

liknande marknader gå direkt in på den nya marknaden och skapa ett eget dotterbolag tidigare i 

etableringskedjan 

3.3.4 Internationaliseringsprocessmodellen 

Vid fortsatt forskning i Uppsala utvecklades också en annan modell för 

internationaliseringsprocessen. Modellen inriktar sig mot integrationen och kunskapen om 

utländska marknader men fokuserar även på det stegvis ökande engagemanget på den utländska 

marknaden. Modellen utgår från två olika aspekter, tillståndsaspekter och förändringsaspekter, 

som innefattar fyra till varandra kopplade grundbegrepp och syftar till att förklara 
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internationaliseringsprocessen. Två av dessa grundbegrepp, engagemangsbeslut och löpande 

aktiviteter, avser förändringar i företagets internationalisering. Båda dessa beskriver hur en 

internationalisering sker. De två andra begreppen, marknadskunskap och 

marknadsengagemang, syftar till vilket tillstånd företaget befinner sig i, det vill säga hur 

internationaliserat företaget är. Modellen syftar till att beskriva ett företags val av marknad och 

inträdesform vid internationalisering. (Johanson & Vahlne, 1990) 

Då konkurrensen från internationella företag idag har hårdnat är det viktigt för många företag att 

internationalisera tidigt för att klara av att uppnå nödvändig tillväxt. Medan Uppsalamodellen 

fokuserar på att gå långsamt fram och successivt verka på nya marknader, ser många företag en 

tidig internationalisering som en överlevnadsstrategi (Gustafsson, 2003). 

3.4 Born globals 
En definition av Born Globals är, enligt Freeman och Tamer Cavusgil (2007), företag som redan 

från start eller kort därefter skapar hela eller stora delar av sin omsättning utomlands. Vidare 

diskuteras flera definitioner som t.ex. att en Born global är ett företag som ger sig ut på den 

internationella marknaden mellan två till sex år från start. Men det viktigaste i definitionen är att 

en Born global har den internationella marknaden som ett mål redan från start och ser den som 

sin huvudsakliga marknad.  

Enligt Gustafsson (2003) har det i undersökningar visat sig att företag som ger sig in på den 

internationella marknaden tidigt eller direkt efter starten växte snabbbare än de som väntade 

med internationaliseringen. Tillväxten höll även i sig längre i de bolag som internationaliserade 

i ett tidigt skede.  

En internationalisering innebär alltid möjligheter och risker. Det är inte ovanligt att företag som 

internationaliseras i ett tidigt stadium går i konkurs. Detta kan ses som en av de risker som bör 

förknippas med internationalisering, speciellt om den sker i ett tidigt skede. Men för dem som 

lyckas går det desto bättre. Det finns dock många företag som författaren skulle avråda att 

internationalisera i ett tidigt skede (Gustafsson, 2003). 

Genom att tidigt gå in på en internationell marknad kan ett företag snabbt få mycket ny 

kunskap. Genom att ha närvaro på flera marknader behålls också stabilitet då företaget inte 

påverkas i samma utsträckning om någon av marknaderna sviktar. En annan faktor som däremot 

talar emot en snabb internationalisering är att kontaktnät oftast saknas utanför det egna landet 

eller regionen där företaget är aktivt. Ett sätt att underlätta en internationalisering är enligt 

författaren att lära sig hur affärskulturen fungerar i det aktuella landet. Detta kan spara värdefull 

tid och även pengar då rättsprocesser eller liknande snabbt kan bli kostsamma. (Börjesson, Foit, 

Strömblad & Gómez Garcia, 2002) 

Bakgrunden till en internationalisering är viktig att utreda och ha kännedom om. Att motiven till 

en internationalisering är väl definierade är viktigt då det gör det enklare att utesluta de motiv 

som Gustafsson (2003) definierar som ”irrationella”. Med detta menar han att man skall utesluta 

skäl som inte är i företagets intresse. Exempel på detta är att ledningen ser det som mer 

prestigefullt att sitta i ledningen på ett internationellt företag och därför vill gå utomlands. Att 

ha det som motiv kan göra att ett företag som egentligen inte har några fördelar med en 

internationell expansion ändå etablerar sig utomlands.  

Det gäller också att matcha sina motiv och företagets situation med rätt metod för 

internationalisering för att minimera risken för ett misslyckande. 
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3.5 Tillvägagångssätt vid internationalisering 
Vid en internationalisering nämner Osland, Taylor och Zou (2001) olika alternativ för 

utlandsetablering som till exempel joint venture eller helägda dotterbolag. Kogut och Singh 

(1988) lägger även till nystart som en metod för att expandera utomlands. Vidare existerar olika 

sammansättningar av dessa metoder med varierande blandning. Generellt gäller att de möjliga 

alternativen för utlandsetableringarna är oberoende av bransch, däremot kan motiven variera. 

En fördel med att skapa ett eget dotterbolag på plats vid en internationalisering är att det inte 

finns något behov av att integrera tidigare personal eller ta beslut gällande etableringen i 

samverkan med någon annan (Kogut & Singh, 1988). Enligt Ginsburg och Noorlander (2008) 

resulterar en sådan etablering i att det behövs större kontroll av de anställda än vid till exempel 

ett joint venture. Detta på grund av att företaget har egen personal och själva måste ta hand om 

all management. Det blir också merarbete att hantera infrastruktur och lokaler. Många 

företagare menar dock att de sett en högre kvalitetet och bättre resultat från en anläggning med 

egna anställda än med till exempel inhyrd personal.  

Barkema och Vermeulen (1997) argumenterar att en stor fördel med ett joint venture är de 

delade riskerna och delade kostnaderna. Vidare kan även en partner med lokalkännedom bidra 

med kunskaper om hur institutioner fungerar samt hur affärer bedrivs i området. Samtidigt kan 

det delade risktagandet också leda till att två olika kulturer skall arbeta tillsammans och då 

resultera i konflikter och motsättningar. Barkema och Vermeulen (1997) poängterar vidare att 

det är viktigt att ha förståelsen för att risken för problem skiljer sig beroende på vilka kulturer 

det är som ingår i ett samarbete. Ginsburg och Noorlander (2008) menar att en av de 

grundläggande faktorerna för en lyckad utlandsetablering är att välja rätt företag att samarbeta 

med. Det är viktigt att ha ett bolag som har matchande affärsmodell.  

Vid ett förvärv är det viktigt att beakta de kostnader som kan uppkomma på grund av en dålig 

kulturell matchning, såsom skillnader i administration eller personalens värderingar. Dock har 

det funnits en stark korrelation mellan de kulturella skillnaderna och de kostnader som uppstår 

(Barkema & Vermeulen, 1997). Tidigare studier föreslår att det vid stora kulturella skillnader är 

bäst att använda sig av uppköp av lokala bolag som modell för en internationalisering 

(International Management Conference paper abstracts, 2005). 

Vilket tillvägagångssätt ett företag bör använda för att internationalisa sin FoU är enligt Reddy 

(1997) beroende av vilken typ av FoU-verksamhet företaget bedriver.  

3.6 Typer av FoU och hur dessa internationaliseras 
Reddy (1997) beskriver fyra olika typer av FoU-verksamheter som alla skiljer sig gällande 

motiv, inriktning, form, vilken bransch företaget tillhör samt vilket tillvägagångssätt som 

används vid internationalisering av respektive verksamhet. 

3.6.1 Anpassning av FoU till lokal marknad 

FoU-verksamhet där företaget expanderar till en Technology transfer unit (TTU) för att anpassa 

sig till marknaden i ett annat land. Yttrar sig som egen FoU med anslutning till tillverkningen. 

De som tillämpar denna metod är verkstads-, elektronik- och konstruktionsföretag. Viktiga 

faktorer för att underlätta denna typ av FoU är tillgång till stor marknad och närhet till 

produktionen. (Reddy, 1997) 

3.6.2 Produktutveckling för lokal marknad 

FoU-verksamhet där företaget expanderar med en Indigenous technology unit (ITU) för att 

utveckla produkter och produktionsprocesser för den lokala marknaden. Expansionen sker 
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antingen genom förvärv av annan verksamhet eller genom nystart av en egen anläggning. De 

som tillämpar metoden är företag som tillverkar förbrukningsmaterial, mat, kemikalier etc. 

Viktiga faktorer för att underlätta denna typ av FoU är stora säkra marknader med närhet till 

konsumenter och produktionen (Reddy, 1997). 

3.6.3 Produktutveckling för global marknad 

FoU-verksamhet där företaget expanderar till Global and corporate units (GTU & CTU) för att 

utveckla produkter och produktionsprocesser för den globala marknaden. Företaget använder sig 

då av egna FoU-anläggningar, samarbetar med andra företag, samarbetar med universitet eller 

”outsourcar” FoU till andra företag. De som nyttjar denna typ av FoU är företag inom 

mikroelektronik, bioteknik, medicin, materialutveckling eller civilflyg. För att få en fungerande 

FoU av denna typ krävs att det finns en väl utvecklad informations- och 

kommunikationsinfrastruktur samt flexibilitet att sammanlänka FoU och 

produktionsanläggningar (Reddy, 1997). 

3.6.4 Grundforskning 

FoU-verksamhet som syftar till att få tillgång till speciell kompetens och minska kostnaderna. 

Denna typ av FoU inriktar sig på att långsiktigt skapa nya produkter eller produktionsprocesser 

gällande såväl den globala som den regionala marknaden. Företag kan också ägna sig åt enbart 

grundforskning. Företaget använder sig, precis som vid produktutveckling för global marknad, 

av egna FoU-anläggningar, samarbetar med andra företag (joint venture), samarbetar med 

universitet eller ”outsourcar” FoU till andra företag. Företag som använder denna typ av FoU är 

till exempel de som är inriktade mot mikroelektronik, bioteknik, medicin och 

materialutveckling. Viktiga underlättande faktorer är möjligheten att dela upp FoU-

verksamheten i flera delar där en del står för kärnverksamhet och andra delar för mer 

specialiserade uppgifter. Även tillgången till personal är en viktig faktor. 

Trots teorier om hur en internationalisering av FoU skall gå till, misslyckas ändå vissa företag 

med sin etablering. Att vissa projekt har varit misslyckade beror till stor del på dålig matchning 

mellan företagen och det aktuella etableringslandet. Bland annat är det kulturella skillnader som 

har stor inverkan på hur lyckad en internationalisering blir (Barkema & Vermeulen, 1997). Vi 

tar vidare upp problem som uppkommit för företag vid internationalisering av FoU. 

3.7 Problem vid internationalisering av FoU 

3.7.1 Skillnader inom samma region 

Enligt Whitley (1990) är det viktigt att ta hänsyn till skillnaderna som förekommer mellan olika 

länder. Han diskuterar speciellt de skillnader som förekommer bland olika asiatiska länder. Det 

som är intressant i Whitleys studier är att även om länderna (Japan, Sydkorea och Kina) ligger i 

vad vi anser vara samma region, skiljer sig kulturen markant mellan länderna. Detta går även att 

likställa med Larsson (2000) som belyser det faktum att liknande skillnader även existerar 

mellan Sverige och Finland. Finland anses av utomstående vara ett av de länder som har störst 

likheter med Sverige gällande kultur och historia på grund av att båda länderna en gång i tiden 

tillhört samma nation och ligger i samma region. Så är dock inte fallet då det förekommer 

markanta skillnader mellan de båda länderna. 

Det är vanligt att olika länder eller regioner anses ha samma kulturella uppbyggnad, men så är 

sällan fallet. Om inte dessa skillnader beaktas finns en överhängande risk att en investering ger 

sämre resultat och risken för förseningar ökar (Skår, 2002). Tillvägagångssättet för att undvika 

dessa problem varierar. Whitley (1990) menar att det är viktigt att matcha angreppssättet med 

hur kulturen är uppbyggd i den aktuella regionen. 
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3.7.2 Exempel på problem vid kulturella skillnader 

Meyer, Srinivas, Lal och Topolnytsky (2007) menar att det är vanligt att företag tillämpar sina 

managementteorier på länder med andra kulturer utan att undersöka om teorierna egentligen är 

generaliserbara över kulturella gränser. Till exempel nämns skillnaden mellan indiernas sätt att 

visa stolthet, lojalitet och sammanhållning i organisationer jämfört med kanadensarnas. Det 

fanns även skillnader i sättet att acceptera status och maktpositioner. Enligt Ginsburg och 

Noorlander (2008) kräver även den indiska personalen mycket uppmärksamhet, stöd och 

belöning. Dessa skillnader kan påverka vilken hållning de anställda har till olika åtaganden och 

vilket engagemang som visas för dessa åtaganden (Meyer, Srinivas, Lal& Topolnytsky, 2007). 

Chefer för olika företag i Indien har märkt att den indiska personalen inte avstår någon form av 

uppgift, fastän de saknar både kunskap och erfarenhet om uppgiften. Detta har resulterat i 

omåttliga diskussioner och tidsslöseri från båda parter. Ett annat exempel kommer från en 

indisk firma där en anställd blivit tillrättavisad av en överordnad, vilket resulterade i att den 

anställde sjukskrivit sig i tre arbetsdagar då den inte kunde hantera att bli tillrättavisad då denne 

gjort fel (Ginsburg & Noorlander, 2008).  

3.7.3 Kultur inom företaget 

Ett problem för företagen vid implementering av internationell FoU är att det inte finns några 

användbara metoder för hur processen skall skötas mot de anställda inom företaget. 

Utvecklingen kan då bli sådan att den befintliga personalen upplever en oro eller rädsla för att 

bli utbytta i framtiden och då söker sig till andra arbetsgivare, vilket för företaget medför en 

förlust av resurser och erfarenheter. En del företag riktar in sig på att skapa en kultur inom 

företaget där anställda förstår innebörden av att arbeta mellan olika avdelningar och 

landsgränser (Gassmann & Zedtwitz, 2001). 

Då internationalisering av FoU är det nya sättet för företagen att öka kreativitet och innovation 

(Karlsson, 2006) är organisationskulturen viktig att ha i beaktande då den både kan gynna och 

förhindra kreativitet och innovation. En organisationskultur med organisatorisk uppmuntran, 

stimulans till bra ledarskap och uppmuntran till grupparbeten samt frihet hos anställda bidrar till 

ökad kreativitet och innovation. En organisationskultur med hög grad av kontroll anses däremot 

hämma graden av kreativitet och innovation inom företaget (Mclean, 2005). 

Taglia Venti och Mattarelli (2008) har undersökt två italienska företag som startat verksamheter 

i Indien och Tunisien. De problem som de aktuella företagen kommit i kontakt med är bland 

annat kulturella skillnader, etniska problem och olika typer av arbetsstilar. De motsättningar 

som uppstod försvann inte med tiden utan behöver bearbetas aktivt. Författarna menar att det är 

viktigt att integrera sin utländska verksamhet med moderbolagets verksamhet. Dock är det 

viktigt att ha förståelse för att det inte är möjligt att få den personal som arbetar på 

utlandsetableringen att fungera på samma sätt som personalen vid moderbolaget. Detta på grund 

av skillnader i kulturell kontext. Något som måste beaktas vid utlandsetableringar är att ha en 

god uppfattning av vad som skall uppnås med verksamheten då osäkerheter kan leda till att 

utlandsetableringen främst ses som extra arbete för den befintliga personalen. Att all personal på 

företaget har god förståelse om vilka mål och visioner företaget har med sin 

utomlandsetablering är en viktig grund för att problem med motsättningar mellan de olika 

avdelningarna skall undvikas. (Taglia Venti & Mattarelli, 2008) 

3.7.4 Problem med kommunikation 

Det är inte ovanligt att det uppkommer tillfällen då man i efterhand kommer fram till att det 

skulle ha varit enklare att behandla en specifik uppgift på hemmaplan istället för att skicka iväg 

uppgiften till en utlandsenhet, då det krävs mycket mer arbete i samband med specificering, 
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uppföljning och funktionskontroll av en uppgift som skall lösas av en utlandsenhet. (Ginsburg 

& Noorlander, 2008) Vidare argumenterar Ginsburg och Noorlander (2008) för att det är viktigt 

att ha väl definierat hur olika flöden skall ske.  

Det finns också risker med att förlägga den största delen av verksamheten utomlands då mycket 

av kunskapen läggs i händerna på en avlägsen verksamhet och då gör denna oumbärlig (Tafti, 

2005). Tafti (2005) menar också att långa avstånd mellan etablering och hemmabas kan leda till 

sämre kontroll av funktionaliteten av den nya enheten och även uppföljning av förändringar. 

Problem med språket är något som Ginsburg och Noorlander (2008) nämner som ett vanligt 

problem vid etablering utomlands vilket ofta leder till brister i kommunikationen. 

3.7.5 Problem med personal 

Analytiker och företagare har identifierat ett antal utmaningar och barriärer vid 

internationalisering av FoU. En av dessa är att attrahera och behålla sina forskare och ingenjörer 

(Karlsson, 2006). Då det är många företag som konkurerar om arbetskraften medför det hög 

personalomsättning och eskalerande priser (Ahlbom & Alpman, 2005). Löneökningar med 12-

20 procent per år är inte ovanligt (Ginsburg & Noorlander, 2008). Vidare menar Ginsburg och 

Noorlander (2008) att medellängden på en anställning i till exempel Indien varar mellan 9-18 

månader. Detta medför ofta att när den anställde gått igenom sin initiala upplärningstid och lärt 

sig hur arbetet utförs effektivt, lämnar personen företaget för en löneökning. Enligt Kilander och 

Schütte (2008), som studerat en fabrik i Estland, gjorde den höga personalomsättningenatt det 

var svårt för företaget att rekrytera tillräckligt med personal för att kunna täcka upp för dem som 

slutat. De menar att den höga personalomsättningen kunde förklaras med de kulturella 

skilllnader som fanns, vilket konkret betydde olika syn på arbetet. Svenskar tycks vara mer 

bundna till det företag som de är anställda av än vad estländarna är till sina arbetsgivare. Detta 

kan dock anses gälla generellt bland anställda och inte enbart FoU-anställda. 

Lojalitet mot arbetsgivaren kan ibland saknas. Vissa företag menar ändå att det är billigare att ha 

sex stycken indier som gör misstag och får göra om arbetet än att ha två stycken anställda på 

hemma plan som gör arbetet rätt med en gång (Ginsburg & Noorlander, 2008).  

3.7.6 Problem vid avveckling 

När ett företag går från att ha insikt i förekommande problem till genomförandet av avveckling 

kan steget bli utdraget och kostsamt. Ofta försöker ledningen gå runt problemet då de inte vill 

släppa taget om en satsning. Hur pass komplicerat ett tillbakadragande blir har en stark 

korrelation till företagets storlek. Liknande korrelation finns mellan storleken på företaget och 

hur i stor omfattning företaget riskerar att hamna i konflikter med staten, fackföreningar, 

anställda och andra intressenter. Om företaget har tidigare erfarenhet av att avveckla en 

verksamhet kan det minska risken för kostsamma problem (Kilander & Schütte, 2008). 
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3.8 Teoretisk referensram 
Nedan presenteras den teoretiska referensram som är resultatet av vår utförda teoristudie. Den 

teoretiska referensramen delar in teorin i tre olika kategorier med relevant teori under varje 

kategori. Referensramen kommer fungera som ett stöd när vi skall besvara våra 

forskningsfrågor. 

 

 

 

Figur 3-2. Vår teoretiska referensram. Teorin delas in i tre olika kategorier. 

 

3.9 Teori som stödjer listade faktorer av Global Insight 
Här presenterar vi de sex områden som Global Insight listar som riskområden i deras 

omvärldsbevakningsanalyser. Vi valde att undersöka dessa områden och söka teoretiskt stöd för 

att de verkligen är av relevans för vår undersökning. Vi valde sedan att använda oss av dessa 

områden som underlag för vår förstudie och som stöd till vår intervjuguide. Nedan presenteras 

alla faktorer och den teori som bestyrker deras relevans.  

De områden som Global Insight tar upp är: politiska, ekonomiska och juridiska risker samt 

skatte- och säkerhetsrisker. De nämner även vikten av att ha ett bra företagsklimat. 

3.9.1 Politiska risker 

Jaffee (2001)menar på att den politiska omgivningen inkluderar alla de faktorer som är viktiga 

för att skapa möjlig och avkastande produktion. Om allmänna undersökningar görs kan 

information gällande inte bara en enda organisation fångas, utan snarare information som gäller 

klimatet i en hel region. Sedan 1970-talet och framåt har olika regeringar utvidgat sin påverkan 

på olika affärsverksamheter (Preston, 1986). Detta visar på att det är av vikt att ha ett stabilt 

politiskt klimat i den region där en etablering skall ske. 
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3.9.2 Ekonomiska risker 

Det är viktigt för organisationer som skall expandera sin verksamhet att ha god kännedom om 

hur det ekonomiska klimatet är i målregionen. Dunning (2002) menar att den output som ett 

företag skapar baseras på den input som finns att tillgå. Denna input består till stor del av olika 

ekonomiska faktorer, och dessa är av vikt för att organisationen skall kunna få goda resultat i en 

viss region.  

3.9.3 Juridiska risker 

Att ha god förståelse för den juridiska omgivningen och dess utveckling är viktigt för att kunna 

få en god ekonomisk utveckling och även ge ökad förståelse för affärslivscykler i en viss region. 

(Levine, 1998) Därför är det viktigt att ha med juridik som en faktor när det skall avgöras i 

vilken region en etablering skall ske. 

3.9.4 Skatterisker 

Enligt forskning som Grubert och Mutti (1991) har utfört finns det ett samband mellan 

skatteregler i olika regioner och var företag väljer att förlägga en utlandsetablering. Därför 

kommer riskerna med skattesystemet i de olika länderna att tas hänsyn till när det första urvalet 

görs.  

3.9.5 Säkerhetsrisker 

Säkerhetsnivån i en region påverkar valet av etableringsmål. Enligt Sheffi, Rice, Fleck och 

Caniato (2003) försöker företag att minska risken genom att kontrollera vilka områdesspecifika 

risker som finns. Samma författare argumenterar senare för att det inte enbart är den fysiska 

risken som måste beaktas, utan att det även finns risk för att produktiviteten försämras på grund 

av att stora resurser läggs på att minimera den fysiska risken. Det är vanligt bland många 

amerikanska företag att lägga stora resurser på att eliminera säkerhetsrisker (Record, 2003). Att 

fokusera på att helt eliminera säkerhetsriskerna kan ge resultat som minskad produktivitet och 

ökade kostnader. Detta gör det viktigt att ta med säkerhetsrisker vid val av region för en 

utlandsetablering. 

3.9.6 Företagsklimat 

Att ha god kunskap om hur relationerna mellan arbetsgivare och arbetstagare i en region ser ut 

är något som (Cunningham, Cunningham & Park, 2008) anser vara viktigt då det ger 

information om huruvida strejker är något vanligt förekommande eller om utbudet av arbetskraft 

är tillräckligt. Kunskapen om infrastrukturen i en region är av stor vikt eftersom den i hög grad 

kan påverka vilka framgångar etableringen kan få. Holloway (2007) menar att infrastruktur är 

världsekonomins ryggrad. Det visar på att vetskapen om en regions infrastruktur, eller arbetet 

med att bygga upp en dylik, är viktigt för valet av region att expandera sin verksamhet i. 

  



Kim Klasson & Johan Neglén 

Hösten 2008 

23 

 

4 Empiri 
I empiriavsnittet presenteras informationen från våra utförda undersökningar. 

4.1 Förstudie på Medius 
Nedan presenteras resultatet av vår förstudie som utfördes i form av en enkät som vi skickade ut 

till tre olika personer på Medius. Respondenterna på Medius fick fylla i hur viktiga de ansåg de 

olika områdena vara på en skala mellan 1 till 10, där 10 ansågs viktigast. Resultatet var tänkt att 

ses som en fingervisning om vilka områden som kan vara intressanta vid en internationalisering 

av FoU. Enkäten baserades på de faktorer som fanns listade på Global Insights databas. 

Resultatet presenteras som ett medelvärde av de olika områdena. 

Tabell 1. Resultat från enkätstudie på Medius AB 

Områden: Politik Ekonomi  Juridik Skatt Företagsklimat Säkerhet 

Viktning: 6,7 5,6 6,7 6,1 9,4 7,8 

 

Resultatet från enkätstudien på Medius AB gav ett stöd när vi skulle utforma vår intervjuguide. 

Vi kunde därigenom säkerställa att dessa områden var av relevans för vår undersökning. 

4.2 Intervjuer 

Nedan presenteras det empiriska material som framkommit under de intervjuer som 

genomfördes med respondenterna. Intervjuerna var av semistrukturerad art och baserades på den 

intervjuguide som återfinns i Bilaga 2. Respondenterna var personer med tidigare erfarenhet av 

utlandsetableringar från olika bolag. Totalt intervjuades sju personer från sex olika företag. Det 

empiriska materialet är indelat efter respektive företag med en företagsbeskrivning, en kort 

sammanfattning av FoU-verksamheten samt intervjusammanställningar. 

4.2.1 IFS 

 Företagsbeskrivning  

IFS, Industrial and Financial Systems, grundades 1983 av en grupp studenter på Linköpings 

tekniska högskola. Deras första uppdrag var att utveckla ett underhållssystem för ett svenskt 

kärnkraftverk. Idag är IFS en världsspelare med sitt affärssystem IFS Application som riktar sig 

mot medelstora företag. Huvudkontoret ligger i Linköping. De finns representerade i cirka 50 

länder och är noterade på Stockholmsbörsen. (Om IFS, 2008) 

 Kort sammanfattning av FoU-verksamheten  

Tabell 2. Sammanfattning av FoU-verksamheten hos IFS. 

Vilken typ av 

FoU? 

Produktutveckling för global marknad 

Motiv bakom? Sänka utvecklingskostnaderna 

Efterforskningar? Undersökte ett antal länder i Asien 

Nuläget? Cirka 350 anställda placerade på Sri Lanka och ett mindre antal i Polen 

pga projekt i landet. 
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 Intervju med Thomas Säld, utvecklingsansvarig på IFS 

IFS utvecklingsverksamhet omfattar totalt cirka 500 personer varav cirka 150-160 är placerade i 

Sverige, Norge och Polen, och resterande 350 på Sri Lanka i staden Colombo. 

Utvecklingsenheten i Colombo startades 1997 som ett långsiktigt projekt för att minska 

utvecklingskostnaderna samt säkerställa tillgången på kompetent personal. Mellan åren 2000 

och 2005 flyttades stora delar av utvecklingen från Sverige till Sri Lanka. De senaste åren har de 

dock vänt trenden då Säld känner oro för att tappa kompetens på hemmaplan och har numera 

ökat antalet i Sverige samtidigt som han har behållit nivån på Sri Lanka. Säld anser det viktigt 

att kärnkompetensen fortfarande finns kvar i Sverige för att inte tappa greppet om 

verksamheten. 

Enheten på Sri Lanka arbetar huvudsakligen med utveckling och support, samtidigt som nästan 

alla delar av organisationen har en liten del belägen i Colombo. Utvecklingen som bedrivs på 

Sri Lanka består framförallt av produktutveckling för den globala marknaden. Grundforskning, 

utvecklingen av helt nya system, är däremot belägen i Sverige. 

Det Säld anser vara viktigt vid en internationalisering av FoU är: 

 Utbildningsnivå 

 Löneläge 

 Låg personalomsättning  

 Personalpolitik 

 Kulturella skillnader 

 Språk och infrastruktur 

 Vilket tidperspektiv företaget utgår från 

 Legala frågor 

 Var i utvecklingskedjan den nya avdelningen skall ta över 

 

Utbildningsnivån, det vill säga att det finns god tillgång på arbetskraft med tillräcklig 

kompetens, fås både genom att skapa bra kontakter med universitet och genom att geografiskt 

placera sin FoU-anläggning i närheten av universiteten. IFS utvecklade ett samarbete med ett 

närliggande universitet där de hade en egen trainee-utbildning. Att vara pionjärer i ett land eller 

region ser Säld som en stor fördel vid etablering av FoU då företaget slipper större konkurrens 

om personalen och då det dessutom gör det möjligt att välja och vraka från det utbud av utbildad 

arbetskraft som finns. 

Löneläget är också av stor betydelse då detta har varit en av de viktigaste anledningarna till 

utlandsetableringen. Säld påpekar dock att kostnadsfördelarna blir mindre och inte större med 

tiden i Sri Lanka. 

Personalomsättningen kan minskas genom att göra företaget konkurrenskraftigare på 

arbetsmarknaden, att få bra personal till företaget och att även kunna behålla dessa. Säld menar 

att en låg personalomsättning är av absolut största vikt vid en internationalisering av FoU. Han 

nämner ett exempel där företag i Indien haft en personalomsättning på 50 % per år. En sådan 

personalomsättning resulterar i höga kostnader för utbildning och rekrytering samt minskad 

effektivitet i utvecklingen. För att hålla nere personalomsättningen samt öka effektiviteten 

argumenterar Säld för vikten av fysiska möten mellan utvecklarna från de olika enheterna. Det 

är lättare att kommunicera när man har en riktig bild av personen och inte bara via telefon eller 

mail. Detta skapas bland annat genom att srilankeser kommer till Sverige och arbetar i kortare 
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perioder och då ges möjlighet att träffa sina svenska kollegor. Det som också påverkar hur 

attraktivt företaget är på arbetsmarknaden är vilken typ av produkt man arbetar med. Ett 

exempel är dataspelsbranschen som är väldigt attraktiv att arbeta inom. 

Personalpolitiken och den strategi man visar på hemmaplan är av betydelse för hur de tidigare 

anställda ser på utlandsetableringen. Om den ses som ett hot mot det egna arbetet finns det risk 

för att kompetensöverföring och samarbete mellan de olika avdelningarna misslyckas. Det är 

även viktigt att det finns anställda som är villiga att resa till den nya FoU-anläggningen och 

införa företagets kultur på plats. 

Kulturella skiljaktigheter är något som uppstår när personer med olika bakgrund skall arbeta 

tillsammans. Säld anser att det är viktigt att vara lyhörd för kulturella skillnader vid 

internationellt arbete och att de tidigare nämnda personliga mötena kan öka förståelsen för hur 

de olika kulturerna fungerar. Initialt saknades tydliga processföreskrifter för överlämning till Sri 

Lanka från Sverige. Detta försämrade effektiviteten och gav upphov till frustration både på Sri 

Lanka och i Sverige, då målen och förväntningarna var för oklara. Utvecklandet av striktare 

processföreskrifter löste detta problem. 

Språk och infrastruktur ser Säld som nödvändiga faktorer för att en etablering skall vara möjlig. 

Då faktorer som dessa inte fungerar omöjliggörs kommunikation och därmed möjligheten att 

förmedla arbetsuppgifter. 

Tidsperspektivet för FoU-etableringen bestämmer vilken placering och metod etableringen har; 

det är skillnader mellan en tillfällig eller permanent etablering. Vid permanent etablering går det 

till exempel att investera i egna lokaler och det är viktigt att skapa goda relationer med 

närliggande universitet. Vid en permanent etablering är det även viktigt att se över möjligheten 

för utbyggnad av infrastrukturen för att kunna säkra kommunikationen vid tillväxt hos företaget. 

Vid kortsiktiga mål kan det vara fördelaktigt att hyra såväl lokaler som anställda.  

De legala frågorna är viktiga att ta hänsyn till då de skiljer sig mot Sveriges på många punkter. 

Att ha god kännedom om dessa är en förutsättning vid en utlandsetablering. 

Var i utvecklingskedjan den nya avdelningen skall ta över är viktigt då företaget tydligt måste 

specificera vad de anställda skall göra. Mer komplexa arbeten kan kräva mer arbete för 

specificering i Sverige och ökar då kostnaderna på hemmaplan. 

 Intervju med Sverker Lundberg, tidigare ekonomichef på IFS 

Lundberg är tidigare anställd som Ekonomichef på IFS under åren 1994-2001. Han har även 

arbetat på Millicom som är en del av Kinnevikskoncernen.  

IFS expanderade från cirka 300 till 3500 anställda under tiden då Lundberg var anställd.  

Under mitten av 1990-talet då IFS expanderade kraftigt såg de ett stort behov av mer 

utvecklingskapacitet och för att möta behovet såg man över möjligheterna att expandera 

utomlands. Företaget undersökte hur andra företag hade gjort och undersökte vilka möjligheter 

som fanns i Polen, Ryssland, Indonesien och Sri Lanka.  

Valet föll på Sri Lanka och detta berodde på att Lundbergs tidigare kollega på Millicom hade 

goda kontakter i landet. Genom dessa kontakter upprättades ett samarbetsavtal med en lokal 

firma. Utvecklingen gick snabbt och utvecklades från 25 till 50 utvecklare på ett halvår. Genom 

sina kontakter skapades även ett traineeprogram för IFS som på det viset säkrade tillgången på 

utvecklare.  
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IFS etablerade sig med andra ord på Sri Lanka genom ett joint venture. Det är enligt Lundberg 

en bra metod att få tillgång till kunskap om det nya landet: ”Det är viktigt att kunna ha någon att 

hålla i handen!”. Genom ett joint venture slapp de alla problem som kan förekomma med en 

start av ett eget företag utomlands. Samarbetet gav även möjligheter till bra lokaler som kan 

vara svåra att få tag på i Sri Lanka till ett rimligt pris.  

IFS var angelägna om att ha ett gott rykte på Sri lanka och att vara en bra arbetsgivare. Enligt 

Lundberg går det dock inte att behandla de anställda på Sri Lanka på samma villkor som i 

Sverige. Srilankeserna är vana vid hierarkiska organisationer och går inte utanför sitt eget 

arbetsområde även om de har kunskapen. Arbetsuppgifter måste specificeras mycket tydligt. 

Därför lades till en början enklare uppgifter på Sri Lanka, men allt eftersom de anställda blev 

duktigare krävdes mer stimulerande uppgifter. 

Lundberg menar även att det är stora skillnader i Asiens länder vad gäller personalens lojalitet. I 

Indien till exempel är lojaliteten mot en arbetsgivare betydligt mindre än i Sri Lanka. I Sri 

Lanka finns en form av lojalitet till landet, medan indier snarare vill emigrera. I Indien är det 

vanligt att anställda vill ha en 10-15 % löneökning per år och personalomsättningen är hög. 

Enligt Lundberg är storleken på FoU-etableringen viktig. För att få goda resultat av etableringen 

bör det vara cirka 25 utvecklare initialt. Lundberg menar att overheadkostnaderna för till 

exempel management och lokaler äter upp stora delar av nyttan annars. Lundberg påpekar även 

vikten av ett joint venture; att ha kontakter med kännedom och erfarenhet om marknaden är en 

förutsättning för att få etablering att lyckas. Lundbergs rekommendation för ett mindre företag 

som vill expandera i mindre skala är att lägga ut utveckling på en form av bemanningsföretag. 

4.2.2 IBS 

 Företagsbeskrivning  

IBS, International Business Systems, är en global leverantör av affärssystem och konsulttjänster 

för handel och varuförsörjning. Företaget grundades i Sverige 1978 men är nu organiserat i fem 

geografiska affärsområden och har dotterbolag i 22 länder. IBS levererar affärslösningar till mer 

än 5000 kunder i över 40 länder. De har totalt ca 1900 medarbetare och omsatte 2,3 miljarder 

kronor år 2006.(About IBS, 2008) 

 Kort sammanfattning av FoU-verksamheten 

Tabell 3. Sammanfattning av FoU-verksamheten hos IBS. 

Vilken typ av 

FoU? 

Produktutveckling för global marknad 

Motiv bakom? Sänka utvecklingskostnaderna 

Efterforskningar? - 

Nuläget? Utvecklingsverksamhet i Polen och Portugal 
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 Intervju med Michael Ellmark, tidigare anställd på IBS 

Ellmark har tidigare arbetat på IBS mellan åren 1996-2006 och var då chef för den operativa 

internationella avdelningen för försäljning och leverans, placerad i Asien. Han arbetar sedan 

2008 på Medius och är regionchef för region Sydväst samt Norge och Danmark. 

IBS bedriver utvecklingsverksamhet i Polen och Portugal. De har tidigare haft verksamheter 

även i Indien. Denna har dock lagts ner på grund av de för stora avstånden.  

Det Ellmark anser vara viktigt att tänka på vid en internationalisering av FoU är: 

 Vilka delar av utvecklingen som skall läggas utomlands 

 Löneläget 

 Overheadkostnader vid nyetablering 

 Kulturella skillnader 

 Avstånden 

 Språk 

 Avvecklingskostnader 

 Hur väl utarbetat förfarandet är med specifikationer 

 Hur väldokumenterad vår kodstandard är 

De delar av utvecklingen som bör förläggas utomlands är till en början systemtekniska 

funktioner och gränssnittshantering, vilka inte påverkar processen. Med andra ord är det enklare 

saker som bör förläggas utomlands till en början. 

Löneläget är viktigast; det är det som är grunden till utlandsetableringen. 

Overheadkostnaderna måste tas i beaktande då det tillkommer nya kostnader för t.ex. 

administration, kvalité, processer, utvecklingsmetodik, infrastrukturkostnader, resekostnader, 

traktamenten etc. 

De kulturella skillnaderna är viktiga att ta hänsyn till då t.ex. specifikationer på arbeten måste 

vara mycket tydliga. På grund av andra kulturers hierarkiska uppbyggnad är inte utvecklarna 

vana vid att ta så mycket eget ansvar. Ellmark förklarar att det var en anledning till att flytta 

utveckling från Indien och satsa på Polen och Portugal istället. Dessutom hade företaget redan 

kontakter där på plats. 

Större avstånd innebär högre resekostnader samt större skillnader på tidszonerna vilket i sin tur 

leder till svårare samarbeten. 

Språket i ett land är viktigt att ta hänsyn till. Fastän européer själva kan anse oss duktiga på 

engelska betyder det inte att etableringslandet behöver vara speciellt duktiga. 

Eventuella avvecklingskostnader bör undersökas. Om projektet måste läggas ner bör man ha 

tagit avvecklingskostnaderna, det vill säga kostnader för avgångsvederlag osv., i beaktande. 

Hur bra det fungerar med specifikationer är en fråga som behöver utredas innan etablering sker. 

Medius behöver ha ett väl utarbetat förfarande vad gäller specificering av programvara. 

Hur väldokumenterad kodstandarden är kan vara viktigt att undersöka. För att utvecklare i 

utlandet ska förstå hur Medius kodar måste det finnas någon form av dokumentation om hur 

kodningen utförs . 
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4.2.3 Swelog 

 Företagspresentation  

Swelog är ett svenskt företag som tillverkar ett affärssystem med huvudkontor i Trelleborg och 

en filial i Linköping där all utveckling och programmering sköts. Grunden till dagens system 

lades redan 1981. År 2000 presenterades en Windows-baserad version. Företaget hade en 

omsättning på 6 miljoner kronor år 2006.(Swelog) 

 Kort sammanfattning av FoU-verksamheten 

Tabell 4. Sammanfattning av FoU-verksamheten hos Swelog. 

Vilken typ av FoU? Produktutveckling för global marknad 

Motiv bakom? Speciell kompetens 

Efterforskningar? Kom i kontakt med ett indiskt företag genom Sida 

Nuläget? Indisk personal tas till Sverige för utvecklingsarbete  

 

 Intervju med Rolf Dovrén 

Dovrén var tidigare ägare och vd på Swelog AB som utvecklade och sålde ett affärssystem 

baserat på Cobol. 

Under den senare delen av 1990-talet såg han ett behov av att konvertera hela produkten från 

Cobol till ett databasbaserat system. Swelog själva ansåg att de varken hade resurser eller 

kompetens för att genomföra förändringen själva. Arbetet påbörjades dock i liten skala på egen 

hand.  

Genom Sida kom företaget i kontakt med indiska företag som kunde erbjuda de tjänster som 

söktes och möten i Sverige planerades. Det hela resulterade i ett samarbete med ett indiskt bolag 

som hade 50 anställda programmerare och där chefen var väl insatt i hur affärssystem fungerar 

och är uppbyggda.  

Den indiska lösningen var att de hade en kodmaskin som automatiskt skulle kunna konvertera 

koden. För detta skulle Swelog betala ett fast pris på cirka 2 miljoner SEK. Specifikationer 

skickades fram och tillbaka mellan Sverige och Indien tills man kommit fram till något som 

båda parter var nöjda med och arbetet startades.  

Tiden gick men det kom ingen kod tillbaka från Indien och hela projektet pågick i 18-24 

månader utan något resultat.  

I efterhand menar Dovrén att han borde ha haft ett större engagemang på plats i Indien då det 

inte var något fel på de indiska programmerarnas kunskaper. Dovrén tror snarare att problemet 

låg i att deras automatiska kodkonverterare inte fungerade och då de endast var duktiga på 

själva kodandet och inte problemlösandet runt konverteraren blev arbetet stillastående.  

Efter den misslyckade expansionen började Dovrén om, men denna gång skedde det genom att 

ett antal indier rekryterades till Sverige för att arbeta här och då enklare kunna styras av de 

svenska anställda. Detta är en metod som Dovrén är mycket nöjd med. Att den metoden valdes 



Kim Klasson & Johan Neglén 

Hösten 2008 

29 

 

beror delvis på att Dovrén främst sökte goda kunskaper och inte låga kostnader för sin 

utveckling. 

I ett senare skede startade Dovrén ett nytt företag i Calcutta med programmerare. Skillnaden 

denna gång var att den ansvariga på plats tidigare varit en av de indier som Dovrén tagit till 

Sverige och som nu ville flytta hem igen. Genom att ha en person på plats med god 

lokalkännedom, språk och kontakter blev projektet enklare och gav goda resultat. Idag arbetar 

mellan 35-40 personer med programutveckling på firman.  

Den lärdom som Dovrén anser vara viktigast är att även om personal utomlands kan ha väldigt 

god kompetens är de exempelvis i Indien dåliga på att tänka utanför lådan och skapa lösningar 

på problem som uppstår vid sidan om.  

Sammanfattningsvis ser Dovrén följande som viktigt vid internationalisering av FoU.  

 Kompetens 

 Kommunikation  

4.2.4 Intentia 

 Företagsbeskrivning  

Intentia startades 1984 av ett gäng studenter i Linköping. De omsatte år 2004 cirka 3 miljarder 

SEK och hade cirka 2400 anställda. De gick år 2006 samman med Lawson Software. 

 Kort sammanfattning av FoU-verksamheten 

När vår respondent var verksam inom Intentia så bedrevs ingen FoU-verksamhet utomlands. 

Han är även en förespråkare för att inte lägga sådan verksamhet utomlands.  

 Intervju med Peter Björkman, tidigare utvecklingschef på Intentia 

Björkman var med redan från 1976 med att utveckla det system som senare blev Movex, 

Intentias affärssystem. 

Björkman anser att en utlandsetablering av FoU för IT-bolag inte är att rekommendera. Detta 

eftersom man med framtidens objektorienterade programmering kommer att minska mängden 

utvecklingstimmar.  

Björkman anser att det är viktigt att använda sig av en plattformsarkitektur när nya system 

byggs. Detta för att det nya systemet skall gå att förändra i efterhand och byggas ut. Ett sådant 

upplägg ger även kunden en större förståelse för hur systemet är uppbyggt, vilket också 

minimerar missförstånd som kan uppstå. 

Vidare tycker Björkman att det är väldigt viktigt att hålla en standard för hur kod skrivs om man 

tvingas till att ha flera olika, vilket i grunden skall undvikas om det är möjligt. Att gå mot 

objektorienterade system gör applikationerna mer krävande gällande hårdvarukapacitet, men i 

dagsläget har kostnaden för hårdvara minskat så pass mycket att detta blir en försumbar kostnad 

i sammanhanget.  

En anledning till att utveckling inte skall läggas utomlands är att det vanligtvis kräver väldigt 

omfattande specifikationer, vilket gör att stora delar av arbetet redan är gjort när det kommer till 

programmeraren.  
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4.2.5 Cap Gemini 

 Företagspresentation 

Cap Gemini startades 1967 i Frankrike och är verksamma som konsulter inom affärs- och 

teknikområdena. De har cirka 86 000 anställda och är verksamma i fler än 30 länder. År 2007 

omsatte de 8,7 miljarder euro. Förutom ledning och support är de uppdelade i tre huvudsakliga 

områden: Consulting, Technology och Outsourcing. I Sverige finns idag cirka 1300 anställda. 

Det som undersökt är den verksamhet som är kopplad till Cap Gemini Sveriges verksamhet. 

 Kort sammanfattning av FoU-verksamheten 

Tabell 5. Sammanfattning av FoU-verksamheten hos Cap Gemini. 

Vilken typ av 

FoU? 

Produktutveckling för global marknad 

Motiv bakom? Sänka utvecklingskostnaderna 

Efterforskningar? Inga speciella efterforskningar gjordes 

Nuläget? Cirka 100 utvecklare placerade i Indien 

 

 Intervju med Ronny Axelsson, chef för Cap Gemini Sveriges SAP-enhet i Indien 

Cap Geminis enhet i Sverige har en utvecklingsenhet i Indien med cirka 100 indiska anställda. 

Utvecklingsenheten startades runt årsskiftet till 2003 i anslutning till Cap Geminis andra 

utvecklingsenheter i Indien. Det var naturligt för Cap Gemini att etablera sig i Indien då 

företaget redan var etablerat och hade erfarenhet av hur det att driva företag i Indien. 

Till en början fanns vissa problem med hög personalomsättning, men genom att använda sig av 

en modell som Cap Gemini kallar ”dedicated team”, lyckades de snart minska detta problem. 

Modellen går ut på att utvecklarna knyts till ett specifikt land. Detta leder till intressantare 

uppdrag och mer stimulerande uppgifter. De indiska utvecklarna får löpande utbildning i 

Sverige för att lära sig om arbetssätt och arbetskultur. Utbildningen leder även till en teamkänsla 

som är viktig för att få bort ”vi mot de”-känslan. Resorna är även uppskattade av den indiska 

personalen då de får utlandserfarenhet, men även möjlighet till traktamente. Axelsson menar att 

rekrytering av indier absolut inte enbart har med kostnadsfördelar att göra, utan att de har 

otroligt hög kompetens.  

De svårigheter som Axelsson stött på i samband med den indiska verksamheten är bland annat 

de kulturella skillnaderna. Den indiska personalen ”har svårt att tappa ansiktet”; de vill med 

andra ord inte visa om det är något de inte förstår. Lösningen på det här problemet är enligt 

Axelsson att låta personalen summera vad man kommit överens om och returnera detta i ett mail 

till honom. På så sätt kan antalet missförstånd minimeras.  

Till en början krävdes överspecificering av arbetsuppgifterna för att få ett bra resultat. På grund 

av den höga graden av hierarkisk kultur i Indien, har den indiska personalen svårt för att arbeta 

utanför sitt eget arbetsområde utan vill enbart arbeta med ”sina egna” uppgifter. Axelsson säger 

dock att indierna har extremt hög arbetsmoral.  
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Axelsson nämner också svårigheter med tidskillnader och de stora geografiska avstånden samt 

det nödvändiga med kulturträning för ett förbättrat samarbete mellan den svenska och indiska 

personalen. 

Vid en start av en utomlandsetablering säger Axelsson att man inte bara skall skicka över arbete, 

utan skapa en teamkänsla, och med facit i hand säger Axelsson att han egentligen skulle ha lagt 

över mer ansvar på den indiska etableringen tidigare. 

Sammanfattningsvis ser Axelsson följande som viktigt vid internationalisering av FoU.  

 Kommunikation 

 Personalomsättning 

 Kulturella skillnader 

4.2.6 Streamserve 

 Företagspresentation 

Streamserve är ett internationellt företag som utvecklar programvaror, säljer konsulttjänster, 

hårdvara och mjukvara samt därmed förenlig verksamhet. Företaget grundades i Sverige och har 

cirka 350 anställda i 17 länder och har kunder i över 130 länder. År 2007 omsatte de cirka 400 

miljoner kronor. 

 Kort sammanfattning av FoU-verksamheten 

Tabell 6. Sammanfattning av FoU-verksamheten hos Streamserve. 

Vilken typ av 

FoU? 

Produktutveckling för global marknad 

Motiv bakom? Sänka utvecklingskostnaderna 

Efterforskningar? Undersökte möjligheterna att bedriva utveckling i Ukraina 

Nuläget? Cirka 25 anställda i Ukraina 

 

 Intervju med Kaj Nylén, ansvarig för outsourcing 

Nylén fick på uppdrag av VD uppgiften att utvärdera möjligheterna att bedriva outsourcing av 

utveckling i Ukraina. Anledningen till att det var just Ukraina som undersöktes var de tidigare 

kontakter som VD:n haft i landet. Nylén flög ner till Kiev och samlade all information som han 

kunde få tag på. Bland annat från svenska exportrådet, rekryteringsfirmor, jurister och 

lokaluthyrare. Vid en senare resa till Lviv, där företagets vd tidigare haft verksamhet under sin 

tid på ett annat företag, kom Nylén i kontakt med ett företag (N-IX) som erbjöd projektbaserad 

outsourcing. Detta ledde till ett pilotprojekt med tre anställda som sedan resulterade i att 

Streamserve bedrivit outsourcingverksamhet i Ukraina sedan 2005.  

Fördelarna med att anlita ett företag för hjälp med outsourcing är enligt Nylén att man: 

1. Inte behöver egna lokaler 

2. Inte behöver rekrytera egen personal 

3. Minskar behovet av management 

4. Lättare öka/minska samt avsluta verksamheten 
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Enligt Nylén är det viktigt att skapa en teamkänsla för att den ukrainska personalen skall känna 

sig som Streamserve-anställda. För att en bra teamkänsla skall uppnås anordnas events och det 

sitter många Streamserve-posters och liknande företagsmaterial på deras kontor trots att de 

egentligen är anställda av ett annat bolag. Nylén menar också att det är viktigt att den svenska 

och den ukrainska personalen ser sig som ett enda team och att det är viktigt med en personlig 

relation till varandra. Personalpolitiken i Sverige är viktig då de inte skall se den ukrainska 

verksamheten som ett hot mot deras eget arbete. Detta för att minimera ”vi mot de”-känslan. 

Personalomsättningen har på den ukrainska satsningen varit låg, då endast fyra personer har 

lämnat under de tre år som man varit verksam. Av dessa fyra är det två som Nylén själv valt att 

ersätta på grund av otillräckliga prestationer.  

Nylén menar att det är viktigt att tidigt i ett outsourcing-projekt ha en person på plats som 

fungerar som chef, både för att leda de andra och för att det är enklare att ha en huvudsaklig 

kontakt att kommunicera med. I Streamserves specifika fall var det även lämpligt att ha en 

person som var bra på engelska. Nylén nämner också att det var enklare att använda chatt för att 

kommunicera än att använda telefon, eftersom personalen fick lite längre tid på sig att svara än 

vid ett telefonsamtal. Att tidsskillnaden mellan Sverige och Ukraina endast är en timme gör att 

den tid då båda kontoren är bemannade och kan hjälpa varandra är stor i jämförelse med 

alternativet att outsourca i Asien. 

Till en början skickades enklare uppgifter som t.ex. buggfixande till Ukraina. Andra mer 

komplexa uppgifter krävde betydligt mer specificering, i alla fall till en början. 

Innan etableringen i Ukraina gjorde de undersökningar om att lägga outsourcing i andra 

östeuropeiska länder, där kostnadsläget dock visade sig vara klart högre. De hade även en 

verksamhet i Indien som kom på köpet vid ett uppköp. Den sistnämnda verksamheten lades 

efter några år ner på grund av att det inte levererades vad man förväntat sig. Det krävdes att 

uppgifterna var väldigt specificerade och konkreta för att det skulle generas några resultat. Ett 

problem i processen var att den indiska personalen var väldigt rädd för att tappa ansiktet och 

därför inte ville erkänna då de inte hade förstått eller hade lösningen på ett problem. Bristande 

ledarskap från den indiska chefen var också en anledning till att verksamheten inte fungerade.  

Med facit i hand skulle Nylén: 

 Lägga ytterligare kraft på relationen mellan kontoren 

 Låta en leaddeveloper ta hand om och förklara arbetet mer så att han skulle kunna 

fokusera på relationsbyggande 

 Minska oron för att bli utbytt hos de svenska anställda genom att förklara målet med att 

outsourca 

  



Kim Klasson & Johan Neglén 

Hösten 2008 

33 

 

5 Analys 
I detta kapitel analyseras vår empiri gentemot teorin med hjälp av vår analysmodell. 

5.1 Analys av empiriskt material 
Vi analyserar vår empiri med hjälp av vår analysmodell (Se figur 5-1), som beskrivs i 

metodkapitlet. Vi börjar då med att dela upp och sortera in våra datakällor 

(intervjusammanställningar) i olika kategorier, där sedan kategorierna analyseras gentemot 

teorin. Våra kategorier är förutsättningar/motiv, metoder och komplikationer. Analysen 

resulterar i ett antal faktorer som är av relevans vid internationalisering av ett företags FoU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5-1: Analysmodell, datakällor sorteras in i kategorier, kategorierna analyseras gentemot teorin. 

5.1.1 Analys av kategorin förutsättningar/motiv 

Beroende på vilka mål och visioner ett företag har med en internationalisering, bör det tas i 

beaktande vilken eventuell framtidspotential och vilka kostnader för avveckling som kan 

kopplas till internationaliseringen. Det som är vikigt att undersöka är bland annat enligt Säld hur 

lönekostnaderna utvecklas. Vid hög löneökningstakt är det viktigt att noga undersöka hur det 

kommer att påverka utlandsetableringen under den närmaste tiden, då sådana förändringar 

snabbt kan göra att fördelarna med etableringen går förlorade. Ginsburg och Noorlander (2008) 

menar också att risken för ökade lönekostnader är stor i samband med etablering i 

lågkostnadsländer. Företaget bör då överväga placering i ett annat land. Sammanfattningsvis 

framgår att framtidspotentialen i ett land är viktig att ta hänsyn till vid internationalisering av 

ett företags FoU. 

En grundläggande anledning till att företag etablerar FoU utomlands är enligt Axelsson, Ellmark 

och Nylén de låga lönekostnaderna. En betydande del av kostnaderna för FoU ligger i 

personalkostnader, vilket gör att internationalisering möjliggör stora besparingar. Det är därför 

viktigt vilket löneläge den tilltänkta etableringsregionen har. Det går att jämföra med Karlsson 

(2006) som menar att det är viktigt att personalen är både kompentent och billig för att en 

utlandsetablering skall lyckas. Samtidigt menar vissa företag enligt Ginsburg och Noorlander 
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(2008) att kompetensen inte är så viktig då det ändå är billigare att till exempel ha sex stycken 

indier som gör misstag och får göra om arbetet än att ha två stycken anställda på hemmaplan 

som gör arbetet rätt med en gång. Även om lönekostnaderna är lägre i vissa länder, rör sig 

lönerna enligt Säld mot de nivåer som finns i västvärlden. Det som skiljer lönerna åt mellan 

olika länder är endast startnivån och takten de ökar med. Därmed är löneläget i ett land viktigt 

att ta hänsyn till vid internationalisering av ett företags FoU. 

Att ha personal med rätt kompetens är viktigt för effektiviteten hos ett företags 

utvecklingsavdelning. Det är därför viktigt med tillgång till kompetent personal vid en 

internationalisering av FoU. En metod för att knyta kunnig personal till sin firma är att utveckla 

samarbeten med universitet och andra typer av lärosäten, detta är något som Säld förespråkar. 

Detta stöds av Karlsson (2006) som menar att företag alltmer placerar sin FoU i närheten av 

universitet och kunskapscentrum för att få tillgång till de kunskaper och den erfarna personal 

som finns där. Detta kan leda till samarbeten som exempelvis kan innebära kurser utformade 

direkt mot företaget. Även om den utländska personalen är välutbildad rent akademiskt kan det 

finnas behov av internutbildning. Det är viktigt för den utländska personalen att lära sig om 

företagets arbetssätt och arbetskultur, vilket är något som Gassmann och Zedtwitz (2001) anser 

är viktigt, då det enligt dem förenklar samarbetet mellan de olika avdelningarna. Denna typ av 

utbildning sker ofta genom att personalen i omgångar tas till företagets hemmakontor för 

utbildning, alternativt kortare tjänster. Detta är något som enligt Axelsson, Nylén och Säld är 

väldigt uppskattat av de anställda då de får erfarenhet av utlandsarbete och även förmåner som 

till exempel traktamente. Samtidigt innebär det också en betydlig kostnad för företagen med 

resor och traktamenten. Denna ökade kostnad berättigar företagen med att deras effektivitet ökar 

och att deras anställda får en högre grad av teamkänsla. En del företag håller även utbildning i 

engelska för de anställda, delvis för att skapa goodwill, men även för att öka 

kommunikationsförmågan mellan de anställda. Detta är något som är extra viktigt i de fall där 

anställda har korrespondens direkt med kunden. Sammanfattningsvis är utbildning en viktig 

faktor att ta hänsyn till vid internationalisering av ett företags FoU. 

Enligt Ellmark och Säld är bra infrastruktur en förutsättning för att en utlandsetablering skall 

vara möjlig. Det som är extra intressant då det gäller ett IT-företag är tillgången till 

internetanslutning. Det är även viktigt att beakta vilka etableringsmöjligheter som är 

genomförbara med avseende på infrastrukturen. Detta har de olika etableringsländerna enligt 

Karlsson (2006) förstått, och de utökar möjligheterna att fungera som värdland för FoU-

verksamhet. Därmed ser vi infrastrukturen som en viktig faktor att ta hänsyn till vid 

internationalisering av ett företags FoU. 

Det finns olika typer av avstånd. Det ena är det geografiska och ett annat är det psykiska. 

Axelsson och Ellmark påtalar att ett stort geografiskt avstånd kan medföra större kostnader för 

resor och transporter, dels för svenskar att ta sig till landet där outsourcingen är etablerad, dels 

för den utländska personalen att komma till Sverige för till exempel utbildning. Att ha långa 

avstånd medför också ofta stora tidsskillnader. En stor tidskillnad medför att det blir mindre tid 

då det arbetas samtidigt i båda länderna. Detta kan till exempel medföra att ärenden kan ta extra 

lång tid att få besvarade. Värt att tilläggas är att enligt Karlsson (2006), är det mobiliteten hos 

forskare och utvecklare som möjliggjort internationalisering av FoU. Samtidigt menar Tafti 

(2005) att långa avstånd mellan etableringen och hemmabasen kan leda till sämre kontroll av 

funktionaliteten hos den nya enheten och även uppföljning av förändringar. Sammanfattningsvis 

kan vi bedöma att geografiskt avstånd är viktigt att ta hänsyn till vid internationalisering av ett 

företags FoU. 
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Axelsson nämner att etablering på en ort där utländska företag tidigare lagt sin verksamhet kan 

ha både för- och nackdelar. En fördel med att t.ex. etablera sig i Indien, där många västerländska 

företag tidigare lagt verksamhet, är att det redan finns erfarenheter av till exempel outsourcing 

och att den indiska staten satsat resurser på att underlätta för utländska företag. Detta stämmer 

överrens med artikeln ”The Rise of Offshore Outsourcing to India” (2004) och Karlsson (2006) 

som diskuterar förekomsten av utvecklingscentra som attraherar utländsk FoU och som innehar 

stor kunskap om hur FoU fungerar och skall bedrivas. Säld menar dock att det samtidigt finns 

en stark korrelation mellan antalet företag och graden av konkurrens om arbetskraften, vilket i 

sin tur leder till högre personalomsättning och högre löner. Detta påverkar i sin tur effektiviteten 

negativt och kostnaderna ökar. Att vara pionjär i ett land ses av Säld som ganska riskfyllt men 

ger samtidigt ett större utbud av den utbildade arbetskraft som finns. Riskerna som kopplas till 

att vara pionjär i ett land finner vi inga belägg för i vår teori. Men vi kan själva inse att 

lönenivåerna borde ligga lägre på grund av mindre konkurrens på arbetsmarknaden samt att 

utbudet av tillgänglig personal borde vara större. Detta förutsätter dock att landet har ett bra 

utbildningssystem så att det finns möjlighet att överhuvudtaget rekrytera någon personal. Säld 

vars företag var pionjärer i sitt etableringsland såg själv till att skapa en rekryteringsbas vid ett 

närliggande universitet. För att ett sådant projekt skall vara genomförbart krävs dock en viss 

volym på etableringen. Sammanfattningsvis bedömer vi att landets traditioner av motsvarande 

uppdrag är viktigt att ta hänsyn till vid en internationalisering av ett företags FoU. 

I kategorin förutsättningar/motiv kan vi sammanfattningsvis urskilja följande faktorer som kan 

anses vara viktiga vid internationalisering av ett företags FoU: 

- Framtidspotential 

- Löneläge 

- Utbildning 

- Infrastruktur 

- Geografiskt avstånd 

- Landets traditioner av motsvarande uppdrag 
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5.1.2 Analys av kategorin metod 

Vid starten av en utlandsetablering är det viktigt att undvika onödiga risker. Enligt Dovrén, 

Lundberg och Nylén är samarbete med någon som har kunskap om marknaden ett sätt att 

minska riskerna vid en utlandsetablering. Detta överensstämmer till exempel med Barkema och 

Vermeulens (1997) teorier kring ett joint venture där stor vikt läggs på att minska riskerna. 

Kontakten sker enligt respondenterna ofta genom att någon i företaget har förtroende för och 

tidigare har haft kontakter med någon lämplig partner i utlandet. Kontaktpersonen behöver dock 

inte ha något med samarbetet att göra, utan kan ibland bara stå för relationsförmedlingen mellan 

företagen. Enligt Ginsburg och Noorlander (2008) är samarbete en av de grundläggande 

faktorerna för en lyckad etablering. Enligt respondenterna underlättar ett samarbete när det 

gäller rekrytering av personal, lokaler och legala frågor. Då den utländska samarbetspartnern 

känner till språket och kulturen i landet kan det också bidra till bättre management och 

effektivitet. Därmed ser vi befintliga kontakter som en viktig faktor att ta hänsyn till vid 

internationalisering av ett företags FoU. 

När Lundberg och Nylén pratar om vilka resurser och insatser som behövs initialt vid en 

utlandsetablering menar de att det till stor del är beroende av vilken typ av tillvägagångssätt som 

företaget väljer att använda sig av. Ett joint venture innebär att mindre resurser behövs då det 

lokala företaget står för delar av processen. Om företaget däremot startar en egen verksamhet 

krävs mer resurser för en etablering. Fördelarna med egen verksamhet är att det till skillnad från 

ett joint venture inte är någon annan aktör som har vinstintresse i samband med etableringen, 

samt att det är enklare att påverka beslut. Kogut och Singh (1988) påpekar också detta och 

menar att det kan vara bra att inte behöva integrera andra företags personal i verksamheten, utan 

använda sig av den egna. Men genom att använda sig av en rekryteringsfirma kan företaget 

minska resurserna som behövs för att starta upp en verksamhet, menar Nylén. Det finns 

rekryteringsfirmor som dessutom ordnar med lokaler och management. Kostnader för detta 

inkluderas sedan i den totala kostnaden för att hyra en anställd. Ginsburg och Noorlander (2008) 

håller med om att det blir mer arbete med lokaler, infrastruktur och management om företaget 

väljer att driva verksamheten i egen regi. Men de påpekar även att företag sett en högre kvalitet 

och bättre resultat från en anläggning med egen personal jämfört med inhyrd personal. Då 

företaget slipper att stå för hela overheadkostnaden möjliggör det även outsourcing i mindre 

skala. Denna typ av bemanningsföretag måste givetvis tjäna pengar på affären, vilket innebär en 

högre kostnad jämfört med en egen verksamhet men även att bemanningsföretaget står för 

kostnaden med lokaler och infrastruktur. Fördelarna med den typen av bemanningsföretag vid 

outsourcing i liten skala är att företaget får en fast kostnad och att det blir enklare att avveckla 

verksamheten. Sammanfattningsvis bedömer vi att insatser för start är en viktig faktor att ta 

hänsyn till vid en internationaliseringsprocess av ett företags FoU. 

I kategorin ”Metoder” kan vi sammanfattningsvis urskilja följande faktorer som kan anses vara 

viktiga vid internationalisering av ett företags FoU: 

- Befintliga kontakter 

- Insatser för start 
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5.1.3 Analys av kategorin komplikationer 

Vad gäller det psykiska avståndet så skiljer sig kulturen åt mellan olika länder. I exempelvis 

Indien är hela samhället uppbyggt på vertikala hierarkier och detta är något som även speglas i 

arbetslivet. Enligt Axelsson, Ellmark, Nylén och Säld vill de anställda ha sin egen plats och 

göra sin uppgift. De har svårigheter med att göra uppgifter som de tycker går utanför deras eget 

område och är även ovana vid att ta eget ansvar. Indier har även enligt några Säld och Axelsson 

väldigt svårt för att ”tappa ansiktet” vilket betyder att de anställda till exempel hellre går från ett 

möte utan att ha förståelse för vad som har bestämts än att erkänna att de inte har förstått. Detta 

är något som även stöds av Ginsburg och Noorlander (2008) som menar att den indiska 

personalen inte avstår någon form av uppgift, fastän de saknar både kunskap och erfarenhet om 

uppgiften. Dessa kulturella olikheter går enligt respondenterna att överbrygga genom till 

exempel kulturträning. Enligt Gassamann och Zedwitz (2001) riktar många företag in sig på att 

skapa en kultur inom företaget där anställda förstår innebörden av att arbeta mellan olika 

avdelningar och landsgränser. Att det finns stora kulturella skillnader mellan de olika länderna 

ger ett ökat behov av att dokument som styr hur saker skall hanteras utformas, samt av att allt 

som skall utvecklas specificeras ordentligt genom en välutformad specifikationsstandard. Detta 

delvis då personliga möten ofta byts ut mot möten i form av e-post-korrespondens eller 

telefonmöten. Därmed bedömer vi att kulturella skillnader är en viktig faktor att ta hänsyn till 

vid internationalisering av ett företags FoU.  

Vidare nämner Nylén att telefonmöten kan vara ett bristande kommunikationsmedel då 

personalen ibland kan ha svårigheter med språket. Genom att istället använda sig av chatt ges 

längre tid att tänka efter innan personalen behöver svara. Detta förenklar kommunikationen och 

minskar risken för att de anställda behöver känna obehaget med att ”tappa ansiktet”. Problem 

med språket är något som Ginsburg och Noorlander (2008) nämner som ett vanligt problem vid 

etablering utomlands. Det är vanligt med brister i det engelska uttalet, men det finns ofta desto 

bättre skrivkunskaper. Enligt Nylén kan det vid bristande språkkunskaper vara bra att ha en 

person på plats med goda kunskaper i såväl engelska som det inhemska språket. Denna person 

kan då fungera som tolk för de andra anställda. En sådan tjänst skapar dock mer kostnader, men 

dessa är enkla att försvara då de till stor del minskar risken för missförstånd. Personen kan 

lämpligen ha en chefsposition i det land där outsourcingen är etablerad. Att språket är viktigt är 

även något som stöds av Axelsson, Ellmark och Säld. Därmed bedömer vi att språket är en 

viktig faktor att ta hänsyn till vid internationalisering av ett företags FoU. 

Enligt Axelsson, Lundberg och Säld är något som påverkar den totala lönekostnaden, förutom 

själva lönen, i vilken utsträckning personalen omsätts. Detta då en högre personalomsättning 

tenderar att trissa upp lönerna samt hämma produktiviteten då en ny anställd alltid måste skolas 

in på sin specifika arbetsuppgift. Hög personalomsättning grundar sig i att det är många företag 

som konkurrerar om arbetskraften, vilket medför eskalerande lönenivåer (Ahlbom & Alpman, 

2005). En hög personalomsättning har högre grad av påverkan på de bolag som anställer egen 

personal än de som till exempel hyr in personal från ett bemanningsföretag. Detta då 

bemanningsföretaget själva ordnar med den rekrytering som behövs. Det kan vara svårt att 

komma i kontakt med rätt personer om företaget sköter rekryteringen själva. Det är då bra om 

företaget är känt som en bra arbetsgivare med gott rykte. Det är även kostsamt att ha en person 

som sköter rekryteringen från företaget sida. Enligt Säld kan personalomsättningen i vissa 

länder ligga på 50 procent per år vilket medför stora kostnader för rekrytering och inskolning. 

Därmed bedömer vi att låg personalomsättning är en viktig faktor att ta hänsyn till vid 

internationalisering av ett företags FoU. 
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Det är viktigt att beakta de skillnader mellan länder som Ginsburg och Noorlander (2008) ser 

gällande den genomsnittliga anställningstiden. Då den genomsnittsliga anställningstiden i Indien 

är mellan 9-18 månader medför det att när anställda väl har lärt sig arbetet och blivit ordentligt 

effektiva så är det dags att byta arbete. Både Kilander och Schütte (2008) och Ginsburg och 

Noorlander (2008) menar att det saknas lojalitet mot arbetsgivaren. Detta är även något som 

Lundberg, Nylén och Säld antyder. Enligt respondenterna kan personalomsättningen hållas nere 

genom att få personal att känna sig som en del av företaget även om de till exempel arbetar för 

ett bemanningsföretag. Att anordna teambuilding är givande då det skapar personliga relationer 

som även kan bidra till bättre effektivitet i själva arbetet. I vissa områden är det kutym med en 

rekryteringsbonus som den anställde erhåller om den stannar på företaget i minst ett år. Därmed 

kan vi konstatera att ryktet som arbetsgivare är en viktig faktor att ta hänsyn till vid 

internationalisering av ett företags FoU. 

Ellmark nämner vikten av att undersöka vilka kostnader som kan uppkomma i samband med en 

avveckling av sin utlandsetablering. Åtaganden i en etablering kan även efter avvecklingen vara 

kostsamma, samtidigt som utvecklingen på hemmaplan fortfarande måste kunna leverera till 

kund. Hur pass komplicerat ett tillbakadragande blir har enligt Kilander och Schütte (2008) 

stark korrelation till företagets storlek. Liknande korrelation finns mellan storleken på företaget 

och i hur stor utsträckning företaget riskerar att hamna i konflikter med staten, fackföreningar, 

anställda och andra intressenter. Det finns exempel på företag som har slutat i konkurs på grund 

av kostnader som uppstått i samband med en misslyckad utlandsetablering. Andra företag har 

haft stora kostnader i samband med inledningen av sin utlandsetablering, men har då haft 

tillräckliga ekonomiska medel för att överleva och låta det enbart resultera i förlust. Därmed ser 

vi avvecklingskostnader som en viktig faktor att ta hänsyn till vid internationalisering av ett 

företags FoU. 

I kategorin komplikationer kan vi sammanfattningsvis urskilja följande faktorer som kan anses 

vara viktiga vid internationalisering av ett företags FoU: 

- Kulturella skillnader 

- Språk 

- Låg personalomsättning 

- Ryktet som arbetsgivare 

- Avvecklingskostnader 

5.1.4 Interna faktorer (viktiga vid internationalisering men ej vid val av land) 

Enligt Axelsson, Ellmark, Nylén och Säld så förekommer det ofta komplikationer med 

specificering vid internationalisering av FoU. Det är viktigt att bestämma vilken typ av 

utveckling som ska bedrivas, om det är komplex utveckling eller enklare uppgifter. Det är även 

viktigt att veta i vilken omfattning utveckling skall bedrivas i utlandet. Uppgifternas 

komplexitet avgör hur väl specificerade de behöver vara. Mer specificering medför mer arbete 

på hemmaplan. Det är viktigt att de som specificerar uppgifterna på hemmaplan vet hur väl de 

behöver specificera uppgifterna. Vid för lite specificering riskerar resultatet att inte motsvara 

förväntningarna och för mycket specificering resulterar i onödigt stora kostnader. Därmed ser vi 

det som relevant att undersöka i vilket led den nya avdelningen tar över. 

Att specificeringen är väldefinierad och lagom omfattande ser Ginsburg och Noorlander (2008) 

som viktigt för att överföringen av arbetsuppgifter mellan olika enheter skall fungera bra. Det 

som är gemensamt för företagen som vi har studerat är att de till en början lagt enklare uppgifter 

utomlands för att sedan successivt öka komplexiteten. Detta kan jämföras med 

Uppsalamodellen där företag successivt etablerar sig på den nya marknaden. Den gradvis 
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ökande internationaliseringen ses som ett resultat av företagets lärandeprocess där nya 

kunskaper och erfarenheter om den nya marknaden erhålls (Johanson & Vahlne 1990). Vid 

arbete över landsgränserna är det viktigt att ha standardiserade processer för hur olika uppgifter 

skall skötas. Då många personer är involverade är dokumentationen viktig för att möjliggöra att 

olika personer skall kunna arbeta med samma uppgift vid olika tillfällen. Därmed ser vi 

relevansen av att ha väl dokumenterade standarder för hur arbeten bör skötas. 

För att personalen på hemmaplan inte skall känna sig hotade av den nya etableringen är det 

enligt Axelsson, Nylén och Säld viktigt att företaget har en väl uttalad vision med 

utlandsetableringen samt beskriver hur den befintliga verksamheten kommer att påverkas. Om 

inte detta beaktas finns det risk för att kunskapsöverföring förhindras vilket i längden leder till 

sämre resultat. Det kan även uppkomma ett förhållningssätt där alla tråkiga och omständiga 

uppgifter skickas till utlandet medan de mer givande och utvecklande uppgifterna sköts av den 

svenska personalen. Denna tendens är något som Ginsburg och Noorlander (2008) menar beror 

på att vissa företag låter mer enkla och simpla uppgifter utföras på enheten utomlands, vilket 

frigör arbetskraft på hemmaplan. Även om visionen med utlandsetableringen kommuniceras väl 

finns det risk för att kunskapsöverföringen inte fungerar på grund av de kulturella skillnaderna. 

Ett bra exempel är att en indier skakar på huvuden som ett jakande svar på en fråga. En sådan 

enkel skillnad kan leda till missförstånd som försvårar samarbetet. Det är med andra ord även 

viktigt att den svenska personalen får utbildning i hur kulturen i utlandet fungerar. Vissa företag 

försöker genom utbildning skapa en kultur där de anställda förstår innebörden av att arbeta 

mellan olika avdelningar och landsgränser (Gassmann & Zedtwitz, 2001). Sammanfattningsvis 

bedömer vi att det är viktigt att bedriva en väl anpassad personalpolitik vid internationalisering 

av ett företags FoU. 

De faktorer vi finner som relevanta gällande interna faktorer är: 

- I vilket led i utvecklingen tar den nya avdelningen över? 

- Dokumenterade standarder  

- Personalpolitik 
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5.1.5 Sammanfattning 

Analysen resulterade i totalt 13 faktorer som vi anser är av betydelse vid en internationalisering 

av FoU. 

Analysen resulterade i att dessa 13 faktorer har betydelse vid val av land: 

- Befintliga kontakter 

- Insatser för start 

- Traditioner av motsvarande uppdrag 

- Utbildning 

- Löneläge 

- Låg personalomsättning  

- Ryktet som arbetsgivare 

- Avvecklingskostnader 

- Framtidspotential 

- Språk 

- Kulturella skillnader 

- Infrastruktur 

- Geografiskt avstånd 

Vi kom även fram till 3 interna faktorer som är viktiga att ta hänsyn till, men inte har någon 

betydelse vid val av land. Dessa har inte viktats utan skall mer ses som viktiga att beakta om 

huruvida företaget är redo för en internationalisering eller inte. 

- I vilket led i utvecklingen tar den nya avdelningen över? 

- Dokumenterade standarder  

- Personalpolitik 
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Grupp 1: Hög rang 

Grupp 2: Lägre rang 

Grupp 3: Ovidkommande 

6 Slutsatser/ resultat 
I detta kapitel presenteras de slutsatser och resultat som vi kommit fram till i våra undersökningar. 

6.1 Förstudie 
Indikationerna från enkätstudien på Medius säger oss att det är viktigast att undersöka hur 

säkerheten och företagsklimatet ser ut är i ett land vid internationalisering av FoU. Vi inser att 

enkäten behandlat väldigt breda områden och att mer precisa input är nödvändiga för att få en 

verklighetstrogen bild av vad som kan vara viktigt vid en internationalisering av FoU. 

6.2 Faktorer och viktning 
I vår analys kom vi fram till vilka faktorer som är viktiga att ta hänsyn till vid 

internationalisering av ett företags FoU. Faktorerna har sedan viktats för att kunna ge en 

redogörelse för vilken rang de olika faktorerna bör ha vid en internationalisering av ett företags 

FoU. 

Faktorerna och deras viktning är: 

Tabell 7. Viktiga faktorer och dess viktning samt grupptillhörighet. 

- Språk   (9,2) 

- Löneläge   (9,0) 

- Utbildning  (8,8) 

- Ryktet som arbetsgivare  (8,4) 

- Befintliga kontakter  (8,4) 

- Låg personalomsättning   (7,8) 

- Framtidspotential  (7,4) 

- Kulturella skillnader  (6,8) 

- Insatser för uppstart  (6,6) 

- Traditioner av motsvarande uppdrag (6,6) 

- Infrastruktur  (6,4) 

- Geografiskt avstånd  (6,0) 

- Avvecklingskostnader  (2,8) 

För att bestämma hur de olika faktorerna bör rankas har respondenterna från våra intervjuer 

ombetts att vikta de olika faktorerna. Viktningen har skett genom att respondenterna efter vår 

analys fått de framtagna faktorerna skickade till sig och ombetts vikta dessa på en skala från ett 

till tio, där en tia betyder stor betydelse och en etta liten betydelse. Respondenternas svar har 

sedan vägts samman till ett medelvärde för att det skall gå att jämföra och tolka de olika 

faktorerna. Genom att undersöka vilka faktorer som framkommit och hur de viktats får vi ett 

underlag till vilken rang de olika faktorerna bör ha vid val av land i en 

internationaliseringsprocess som berör ett företags FoU. Faktorerna och dess viktning anser vi 

därmed besvara forskningsfråga ett och två. För att kunna kommentera och diskutera resultatet 

på ett strukturerat sätt har vi delat in faktorerna i tre grupper med viktningen som avgörande 

faktor. Att det blev just tre grupper beror på att vi ville dela upp spannet jämnt men samtidigt ha 

möjlighet att se om utfallet var koncentrerat till någon speciell grupp. 

Gränserna för de olika grupperna har satts till följande: Grupp1: 6,7–10, (Hög rang) Grupp2: 

3,4–6,6 (Lägre rang) Grupp3: 0-3,3 (Ovidkommande) 
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6.3 Verktyg för val av land 

6.3.1 Förklaring av verktyget 

Som ett förslag på hur de viktade faktorerna kan användas har ett matrisuppbyggt verktyg 

utformats (Se figur 6-1). Det framtagna verktyget graderar lämpligheten att etablera FoU i olika 

länder enligt de faktorer och den viktning som tagits fram i forskningsfråga ett och två. 

Verktyget presenteras och förklaras nedan.  

 

 

 

Faktorer Viktning (1-10) 

Land 

1 

Land 

2 

Förutsättningar/motiv       

Utbildning 8,8 * * 

Löneläge 9 * * 

Geografiskt avstånd 6 * * 

Infrastruktur 6,4 * * 

Framtidspotential 7,4 * * 

Tradition av motsvarande uppdrag 6,6 * * 

Summa 44,2 (47 %) 0 0 

Metoder       

Befintliga kontakter 8,4 * * 

Insatser för start 6,6 * * 

Summa 15 (16 %) 0 0 

Komplikationer       

Kulturella skillnader 6,8 * * 

Språk 9,2 * * 

Låg personalomsättning  7,8 * * 

Ryktet som arbetsgivare 8,4 * * 

Eventuella avvecklingskostnader 2,8 * * 

Summa 35 (37 %) 0 0 

Total summa alla kategorier 94,2 (100 %) 0 0 

Procentuellt   * * 
Figur 6-1. Verktyg för val av land vid etablering av FoU 

Verktyget är uppbyggt som en matris där vi i första kolumnen presenterar de olika faktorer som 

vi kommit fram till under respektive kategori. I den andra kolumnen finns den viktning som 

gjorts av våra respondenter. I den tredje kolumnen fylls respektive lands specifika data i. Varje 

lands specifika data tas fram individuellt av verktygets användare. Detta sker exempelvis genom 

uppskattning av företagets befintliga kontakter i ett land.  I verktyget multipliceras sedan 

viktningen av varje specifik faktor med landets data för samma faktor. Resultatet summeras 

sedan under respektive kategori för att ge information om riskerna är extra höga inom en viss 

kategori. Alla kategorier summeras sedan för att ge ett sammanfattande betyg för respektive 

land. Nederst i verktyget presenteras en procentsats där procenten visar hur optimalt det är att 

etablera sig i varje specifikt land. 

I respektive 

lands kolumn 

ifylls företagets 

landsspecifika 

data. Mellan 1-

5 där 5 innebär 

högst risk. 

Kategorins 

totala vikt samt 

hur stor del av 

den totala 

vikten som 

finns inom 

kategorin. 

Den totala 

vikten. 

Det 

procentuella 

resultatet för 

ett land, desto 

högre siffra 

desto bättre.  

I kolumnen presenteras 

faktorer i olika 

kategorier. 

Viktning för 

varje faktor. 
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6.3.2 Exempel vid användning av verktyget 

 

I figur 6-3 ges ett exempel på hur verktyget används vid jämförelse av två länder. De 

landsspecifika siffrorna som vanligtvis bestäms av ett företag har helt slumpats fram. 

Faktorer Viktning (1-10) Estland Bangladesh 

Förutsättningar/motiv       

Utbildning 8,8 2 4 

Löneläge 9 4 1 

Geografiskt avstånd 6 1,5 3,5 

Infrastruktur 6,4 2 4 

Framtidspotential 7,4 2,5 3,5 

Tradition av motsvarande uppdrag 6,6 2 3 

Summa 44,2 (47 %) 107,1 136,5 

Metoder       

Befintliga kontakter 8,4 5 5 

Insatser för start 6,6 2 4 

Summa 15 (16 %) 55,2 68,4 

Komplikationer       

Kulturella skillnader 6,8 1,5 4,5 

Språk 9,2 2 2 

Låg personalomsättning  7,8 2,5 3 

Ryktet som arbetsgivare 8,4 2 1,5 

Eventuella avvecklingskostnader 2,8 2,5 1,5 

Summa 35 (37 %) 71,9 89,2 

Total summa 94,2 (100 %) 234,2 294,1 

Procentuellt   50 % 38 % 
Figur 6-2. Exempel på hur verktyget används vid jämförelse av två länder. 

Varje kategoris faktorers viktning multipliceras med respektive lands data för samma faktor. 

Detta summeras sedan under varje kategori, vilket innebär att om vi exempelvis undersöker 

kategorin ”metoder” för Estland får vi 8,4*5 +6,6*2 vilket summeras till 55,2. Kategorierna 

läggs sedan ihop till en total summa för Estland som då blir 234,2. Totalsumman jämförs sedan 

med maximala möjliga resultat och räknas om till en procentsats som i detta fall blir 50 %. 

Denna procentsats visar då på hur optimalt det är att etablera sig i just Estland. Siffran kan då 

jämföras mot andra länder som undersöks och ge klarhet om var det är mest lämpligt att 

förlägga en FoU-etablering. I detta exempel framgår att Estland kan ses som ett bättre alternativ 

än Bangladesh.  

Genom att presentera detta verktyg anser vi oss ha besvarat den tredje forskningsfrågan. 
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7 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras de olika faktorerna, dess viktningar samt verktyget för val av land. Det förs även 

en avslutande diskussion om hur applicerbara våra resultat kan anses vara i praktiken samt en diskussion 

om framtida forskning. 

7.1 Diskussion av faktorer och viktningar 

Vi börjar med att diskutera den grupp faktorer som fått högst viktning för att sedan fortsätta 

med de lägre grupperna. 

7.1.1 Grupp 1 

Enligt Tabell 7 går det att urskilja de åtta högst viktade faktorerna som är språk, löneläge, 

utbildning, företagets rykte som arbetsgivare, befintliga kontakter, låg personalomsättning, 

framtidspotential och kulturella skillnader. Av dessa åtta är det tre som kommer från kategorin 

med förutsättningar/ motiv. Att nästan hälften av faktorerna i Grupp 1 kommer från kategorin 

med förutsättningar/ motiv visar att kategorin är viktig vid en etablering utomlands. Ett flertal 

av de faktorer som kommer med i Grupp 1 är relaterade till personal och kostnaderna som 

uppstår i samband med dessa. Detta kan sammanfattas som att respondenterna tycker att det är 

viktigt att komma i kontakt med och rekrytera bra personal som det sedan skapas goda 

relationer till. Den faktor som får högst vikt är språk (9,2). Detta beror troligtvis till stor del på 

den oro och risk för dålig effektivitet som kan förekomma vid kommunikationssvårigheter. 

Detta är något som flera av respondenterna kommenterat. Att löneläge (9) får en hög vikt beror 

på att en av de största och vanligaste anledningarna till en etablering utomlands är att spara 

pengar, alternativt att få mer till samma kostnad.  

Att starta en utlandsetablering av FoU skapar även nya kostnader i form av exempelvis 

management och infrastruktur mellan olika kontor. Dessa nyuppkomna kostnader måste täckas 

av de besparningar som är förväntade att uppstå i samband med att en utlandsetablering 

genomförs. Anledningen till att respondenterna viktade utbildning (8,8) som en viktig faktor var 

genomgående att den kompetens som söks är inom ett område som ständigt utvecklas och 

kräver stor kunskap om de tekniker som finns och hur de används. Att enskilt på företaget 

utbilda ny personal är väldigt kostsamt och tar lång tid. Därför är en god tillgång till personal 

med de kunskaper som eftersöks något som respondenterna viktar högt. 

Hur högt företaget prioriteras i jämförelse med andra (8,4) när det gäller intresset att arbeta hos 

företaget är något som har ett starkt samband med tillgången på utbildad personal. Om det finns 

väldigt mycket bra och utbildad personal men det inte är någon som vill arbeta på företaget går 

det inte att ändå inte att rekrytera. En lösning kan då vara att höja lönerna vilket i sin tur minskar 

de kostnadsbesparingar som är en av de grundläggande anledningarna till att själva 

utlandsetableringen ägt rum.  

Alla respondenter var eniga om att tillgången till befintliga kontakter (8,4) är en viktig 

förutsättning för att en etablering skall ge goda resultat. En respondent anser dock att det skiljer 

sig huruvida en egen enhet skall startas upp eller om det handlar om att hyra företag från ett 

bemanningsföretag. Detta för att det vid ett samarbete med ett bemanningsföretag ligger en 

större del av risken hos dem istället för hos moderbolaget. Detta eftersom det blir enklare att 

avsluta verksamheten och slippa uppsägningstider etc. Vidare har alla respondenter utom en haft 

befintliga kontakter innan deras etablering har inletts.  

Faktorn med låg personalomsättning (7,8) ser respondenterna som viktigt för dess nära koppling 

till löneläget. Detta då ny personal ofta måste rekryteras, vilket i sin tur pressar upp lönerna 

generellt. Detta på grund av att det i många länder är mycket vanligt att personal byter 
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arbetsplats på grund av möjligheten till bättre lön. Vidare ser respondenterna ett annat problem 

med en hög personalomsättning som inte är direkt kopplat till kostnader, utan snarare till 

produktivitet, och det är arbetsbortfallet som uppstår i samband med nyrekrytering. Detta kan 

leda till stora problem om det finns deadlines som måste nås, och det kan resultera i att personal 

i Sverige får bistå för att uppdrag skall bli klara i tid. 

Respondenterna har viktat faktorn framtidspotential (7,4) högt vilket beror på att de är 

intresserade av att landet utvecklas för att kunna erbjuda dem bra tjänster även i framtiden. Det 

handlar inte om att göra kortsiktiga besparingar då företagen vanligtvis är väl medvetna om att 

det kommer att uppstå stora kortsiktiga kostnader i samband med en internationalisering. De 

uppskattade kostnaderna kan dock variera och i vissa fall har vi sett en tendens till att storleken 

av kostnaderna underskattas. Det är riskabelt för ett företag att ha dålig insikt i vilka kostnader 

som kommer att uppstå och vilka som kan komma att uppstå, då det måste finnas utrymme i 

budgeten för att täcka dessa oförutsedda kostnader. 

Något som anses viktigt och som står för en stor del av framtidspotentialen är hur situationen 

kommer att förändras – kommer olika kostnader att öka snabbt eller sker utvecklingen i en 

rimlig takt? Det som respondenterna tycker är viktigast är hur löneutvecklingen är och 

framförallt hur den är förutspådd att bli i framtiden. Då lönekostnaden är en av de vanligaste 

anledningarna för en etablering av FoU utomlands anses löneläget vara av stor relevans. 

Respondenterna ser delvis en oro i vissa regioner för att det skall uppstå lönespiraler vilket är 

något som redan existerar i vissa länder, exempelvis Indien. Denna oro är relativt tätt kopplad 

till personalomsättningen som nämnts tidigare, en hög personalomsättningstakt i ett land leder i 

alla fall på sikt till ökande löner då det alltid finns någon som är beredd att ta en högre kostnad 

för att rekrytera den personal som är intressant, speciellt då efterfrågan är hög. 

Kulturella skillnader (6,8) är ett område där respondenterna är enhälliga om att påverkan måste 

beaktas vid en etablering av FoU utomlands. Vi har fått höra många intressanta historier 

missförstånd och konflikter som uppkommit på grund av kulturella skillnader. Ett enkelt 

exempel är att man i Indien skakar på huvudet för att ge ett jakande svar, vilket är motsatsen till 

Sverige. Det är ett relativt enkelt exempel och problemet går att eliminera med en snabb 

utbildning. De större problemen som respondenterna har kommit i kontakt med och som därmed 

har lett till den aktuella viktningen är att relationen mellan arbetare och management skiljer sig 

mellan olika kulturer. Flera respondenter nämner problem där anställda inte vågar erkänna att de 

inte har förstått eller inte vet svaret på en fråga. Sådana skillnader skapar på sikt en sämre 

effektivitet eftersom uppgifter måste göras om för att bli bra. Samtidigt nämner respondenterna 

att problem med skillnader i kulturen går att brygga över genom andra rutiner och utbildning. 

7.1.2 Grupp 2 

I Grupp 2 innefattas fyra kategorier som kommer från alla olika kategorier. 

Hur stora insatser som krävs för att komma igång (6,6) med en etablering av FoU är intressant. 

Dock skiljer det sig beroende på företag då större företag har mer ekonomisk kraft som går att 

använda vid en etablering. Även om större bolag kanske inte är mer slösaktiga med sina resurser 

har de vid mindre etableringar relativt mer resurser. Dock har flera av respondenterna ansett att 

det för dem redan var bestämt att en etablering skulle ske och att det främst handlade om att 

välja en region. Vid en förstudie är det dock mer intressant att beakta vilka insatser som krävs 

för att komma igång.  

Viktningen av faktorn ”tradition av motsvarande uppdrag” (6,6) var något som respondenterna 

var relativt överens om. Detta kan bero på att då det finns erfarenhet av outsourcing eller 
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liknande hos etableringslandet så leder det ofta till att problem som nämns under kulturella 

skillnader kan få en enklare lösning. Flera av respondenterna anser att kunskapen om hur andra 

kulturer fungerar ökar efter ett uppdrag. Det är också viktigt att redan från början veta att de 

anställda eller bemanningsföretaget som ett samarbete skall inledas med har goda kunskaper 

inom det specifika området då det borgar för goda resultat. 

När det handlar om en etablering av FoU utomlands anser alla respondenter att i likhet med 

framtidspotential är det viktigt att infrastrukturen (6,4) är väl fungerande och att kapacitet finns 

för att kunna täcka framtida behov. Detta beror till stor del på att det handlar om teknikintensiva 

arbetsuppgifter där uppkoppling till internet är något som är nödvändigt för att det skall fungera 

samt för att de olika enheterna skall kunna kommunicera.  

Det geografiska avståndet (6) är olika viktigt för respondenterna, detta beror delvis på att sättet 

att arbeta skiljer sig. Vissa företag har ständigt kontakt mellan de olika enheterna och personal 

flyttas hela tiden mellan olika länder. När det är nödvändigt med mycket kontakt med de 

anställda utomlands, är det fördelaktigt att ha enheter som ligger i samma tidszon då det annars 

endast är möjligt att kommunicera under en kortare tid varje dag. Ett stort avstånd tenderar även 

att resultera i ökade transportkostnader som till exempel flygbiljetter. Respondenterna är, som 

sagt, lite skilda på denna punkt då deras verksamhet skiljer sig åt. Resekostnader är något som 

vissa anser äter upp den ekonomiska fördelen gällande lönekostnader. Det är till exempel dyrare 

att resa till länder i Asien än till exempel Östeuropa.  

7.1.3 Grupp 3 

I Grupp 3 ingår bara en faktor. Faktorn som behandlar de kostnader som är förknippade med en 

avveckling (2,8) har viktats väldigt lågt av respondenterna. Att det blir så beror troligtvis på att 

de flesta aldrig har planerat att hamna i en position där enheten måste avvecklas. Det är dock en 

respondent som skiljer sig från resten, skillnaden beror på att denne har haft en enhet som inte 

har fungerat till belåtenhet och som sedan avvecklats. Han menar att om de hade haft större 

kunskap om de kostnaderna som skulle kunna komma att uppstå i samband med en avveckling 

hade inte avvecklingen av deras etablering behövt få lika drastiska ekonomiska följder för 

företaget. Om det handlar om ett mindre företag kan ett sådant förfarande påverka företagets 

ekonomi kraftigt i jämförelse med ett större företag som då kan ha större chanser att klara att 

inte gå med vinst under en period.  

Sammanfattningsvis anser vi att grupp tre kan anses vara ovidkommande vid en 

internationalisering av FoU då den har blivit så pass lågt viktad av respondenterna.  

7.2 Diskussion kring verktyg vid val av land 
Det utvecklade verktyget baseras på våra undersökningar. Vi försöker med verktygets hjälp 

framförallt att reducera antalet länder som kan anses vara aktuella för en internationalisering av 

FoU. Verktyget är uppdelat i samma kategorier som våra undersökningar har kommit fram till 

tidigare. Vi kan inte avgöra om detta är den bästa utformningen av verktyget, men dock är det 

den utformning som vi anser vara bäst lämpad för ändamålet samt ger ett överskådligt verktyg 

vilket är en förutsättning för användbarheten. 

7.3 Avslutande diskussion 
Huruvida de faktorer, och deras rang, som vi har kommit fram till går att applicera på fler 

företag går inte att avgöra om inte vidare empiriska studier utförs. Dessa faktorer är dock vad 

beslutsfattare på sex svenska bolag med utlandssatsningar har argumenterat för som viktiga vid 

internationalisering av FoU. Att undersökningarna inkluderar såväl positiva som negativa 

erfarenheter ger en bättre bild av helheten då de största lärdomarna oftast görs vid ett nederlag. 
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Den samlade kunskap som faktorerna baseras på är omfattande, med erfarenheter från flera 

olika världsdelar och olika situationer. Dock skulle en jämförelse av de viktade faktorerna med 

ett antal företag som inte har deltagit i undersökningen vara bra då det skulle ge möjlighet att 

undersöka hur väl verktyget fungerar på ett godtyckligt företag. 

En grundläggande problematik som framkommit under våra studier är huruvida det går att 

erhålla information om olika länder som är adekvata för de aktuella faktorerna som verktyget 

beaktar. Detta belyser nödvändigheten av att vara kritiskt mot informationen man för in i 

verktyget och undvika risken för distorsion, både från sig själv och från andra 

informationsinsamlare. Det finns risk för att man sätter in värden efter hur man själv känner och 

på så vis inte avspeglar verkligheten. 

Det är viktigt att förstå att även om ett verktyg för val av land existerar så måste man vara 

observant med hur det applicerats på det enskilda företaget. Det är något som vi kommit i 

kontakt med under våra studier då vi sett att vissa val har gett olika resultat beroende på vilket 

företag som har utfört dem, och då är det viktigt att ha i beaktande att vi endast har granskat 

företag inom en relativt smal bransch. Troligtvis skulle skillnaderna vara större mellan olika 

branscher.  

7.4 Framtida forskning 
Att vidare utforska vilka av dessa faktorer som verkligen är relevanta vid en internationalisering 

genom empiriska studier samt viktningen av dessa är viktigt för att göra verktyget mer pålitligt. 

Det skulle i sin tur ge bättre och mer trovärdiga bidrag till företagare som är intresserade av en 

internationalisering. Vi ser också faran med att faktorernas relevans ändras med tiden vilket 

medför att verktyget i sin tur skulle kunna ge ett felaktigt resultat. En uppdatering av faktorernas 

viktningar skulle därför vara att rekommendera på sikt.  

Det bör dock undersökas hur verksamhetsberoende faktorerna är. Det är viktigt att ha kunskap 

om hur korrelationen mellan faktorerna och olika branscher ser ut. Sådan förståelse ger större 

möjlighet att skapa ett generellt användbart verktyg. Även om det inte går att utveckla ett 

verktyg som är direkt applicerbart på alla typer av företag resulterar troligtvis mer undersökning 

i att faktorernas koppling till branscher kan kartläggas. Kartläggningen gör också att eventuella 

brister i verktyget uppdagas och antingen kan justeras eller kan beaktas vid varje unikt 

användningstillfälle. 

Vidare resulterade våra undersökningar i ett antal interna faktorer som inte kan användas vid 

valet av land för en etablering av FoU. Dock är dessa faktorer något som vid vidare forskning 

kan ligga som en grund för ett verktyg för det viktiga avgörandet om huruvida ett specifikt 

företag är redo för att ta steget mot en internationalisering av FoU eller inte. 
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Bilaga 1 Enkät på Medius AB 
 

Förberedande enkätstudie på Medius AB 

 

 

Nedan finns de olika faktorer som kommer att användas till det första urvalet. Det vi vill är att 

du hjälper oss med är en gradering av de olika faktorerna, skalan är 1-10 där 10 har störst 

betydelse för Medius. Graderingen är menad att vara de olika faktorerna relativt varandra. 

Logiskt sett kan varken alla få noll eller tre. 

Förklaringar till de olika faktorerna finns på kommande sidor. 

Faktorer: Politik Ekonomi  Juridik Skatt Företagsklimat Säkerhet 

Viktning:       

 

Tack för din medverkan 

Johan & Kim 
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Bilaga 2 Intervjuguide 
 

Syfte med examensarbetet: Öka förståelsen för vad som är viktigt vid en internationalisering 

av ett IT-företags FoU.  

Intervjufrågor 

1. Vilken typ av FoU-verksamhet har ni etablerat utomlands 

Exempel: 

- Anpassning av FoU till lokal marknad 

- Produktutveckling för lokal marknad  

- Produktutveckling för globalmarknad 

- Grundforskning  

2. Vilka motiv fanns för att lägga FoU utomlands? 

Exempel: 

- Speciell kompetens 

- Kluster av FoU 

- Närhet till Universitet, högskola och institut 

- Anpassning till marknaden 

- Komma nära egen produktion 

- Låga lönekostnader 

- annat 

3. Vad ansåg ni vara viktigt för etableringen? 

Exempel: 

- Utbildningsnivå 

- Närhet till Universitet/kluster av företag 

- Löneläge 

- Språk 

- Innovationsbenägenhet 

- Graden av korruption/ Juridik (Lagar/bestämmelser) 

- Etableringskostnader 

- Kultur 

- Infrastruktur 

- Företagsklimat 

- Möjlighet till marknadsexpansion 

- Dygnetrunt- utveckling (På dagen i Sverige och på natten i Kina) 

- Skatter 

- Säkerhet 

- Eu-medlemskap 

- Annat 

 

4. Vilka efterforskningar gjordes? 



Kim Klasson & Johan Neglén 

Hösten 2008 

53 

 

 

- Hur mycket resurser krävdes? 

- Kom något oväntat fram? 

- Undersökte ni hur andra företag hade gått tillväga? 

- Hur gick de tillväga? 

5. Vilka länder undersökte ni? 

 

- Hur kom ni fram till dessa? 

6. Hur kom ni fram till vart etableringen skulle ske? 

 

- Vad var avgörande? 

7. Tillvägagångssätt vid Implementering? 

 

- Vad var första steget? 

- Hade ni egen personal på plats från början? 

- Tog ni personal till Sverige för utbildning? 

- Kostnader för implementering? 

- Vad anser ni varit största problemet vid implementeringen? 

- När blev det lönsamt? 

8. Var det något som inte lades utomlands? 

- Vad och i så fall varför? 

 

9. Hur fungerar det nu? 

- Krävs mycket kontroll av de anställda? 

- Hur har utvecklingen varit, mer som läggs utomland, balans eller har delar flyttats 

tillbaka? 

- Hur mäter ni resultatet? 

10. Om du fick göra om processen idag vad skulle då skilja? 

 

Var det någon fråga som du förvänta dig skulle komma, men som inte kom? 

 

 


