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Förord 

 

Denna uppsats skall skildra hur ett svensk företag kan resonera och agera vid etablering i 
Argentina. Tanken är att identifiera och beskriva en rad specifika motiv, distributionsmetoder, 
risker och hantering av risker samt framgångsfaktorer för och med verksamhet i Argentina. 

 

För att få fram denna information och kunna genomföra uppsatsen har en hel del hjälp krävts, 
av många personer till vilka jag vill rikta ett stort tack. Utan dessa personer hade jag aldrig 
kunnat genomföra uppsatsen.  

 

Jag vill speciellt tacka följande personer (i intervjuordning) Héctor Peralta - Elof Hansson, 
Torbjörn Lundberg, - Volvo, Pablo Vignolles - Uddeholm, Monica Martín – Alfa Laval, 
Eduardo Heidenreich – Quilview samt Robin Petterson – Exportrådet som ställt sig disponibla 
och försett mig med massvis av givande information.  

 

Vidare vill jag även rikta ett tack till min handledare professor Per Norling på Fakulteten för 
ekonomi, kommunikation och IT, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads Universitet som 
under hela arbetsprocessen bistått med råd och vägledning. 

 

Göteborg 2007-01-19 

 

 

 

Karl Sandstedt 
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Sammanfattning 

Vi lever i en global ekonomi där såväl större som mindre företag arbetar med internationell 
handel, inte sällan blir detta ett måste för deras framtida existens. Vid valet av motpart blir 
kunskap om denne och dess omgivning viktig, framförallt vad gäller distribution, risker och 
tillvägagångsmetoder att minska risker. De risker som avses är av politisk och ekonomisk 
karaktär och med hjälp av kunskap kan riskerna minimeras. Denna kunskap efterfrågas 
eftersom riskfyllda marknader ofta är förknippade med ökad vinst, en aktör på en riskfylld 
marknad kan således både klättra högt och falla djupt. 
 
Möjligheten till god vinst gör det attraktivt för företag att operera på den latinamerikanska 
marknaden varför Argentina blir intressant. Svenska företag har sedan sekelskiftet haft stora 
affärer i Argentina - ett land som relativt nyligen lidit en svår ekonomisk och politisk kris. 
Fördjupad kunskap om regionen har blivit allt viktigare. Idag ser den ekonomiska situationen 
bättre ut för Argentina, situationen är positivare än vad prognoserna förutspått och återigen 
lockas företag att etablera sig i landet. 
 
Under mitt utbytesår som student i Buenos Aires, 2005-2006, slogs jag av den omfattande 
kommersen i den argentinska huvudstaden och att så många svenska företag fanns på plats.  
Jag intresserade mig för hur det var att verka på den denna marknad och uppsatsen får 
betraktas som ett resultat av detta intresse.   
 
Min uppsats problematiserar över hur svenska företag resonerar vid etableringsbeslut, hur de 
etablerar sig och hur det sedermera har gått för dem i Argentina. Fem företag samt 
Exportrådet i Buenos Aires har intervjuats. Företagen är Alfa Laval, Elof Hansson, Quilview, 
Uddeholm och Volvo. Företagen har valts ut med kravet att de skall ha mer än en 
återförsäljare på plats (eget dotterbolag, joint venture eller egna kommersiella agenter).  
 
Jag har studerat passande delar av metodlitteratur, internationell marknadsföring, 
internationaliseringsteori riskhantering, nationalekonomi samt en del landsspecifik teori. 
Utifrån teoristudierna har sedan intervjufrågor utformats. Internationaliseringsteori speciellt, 
talar om motiv, distributionsalternativ och risker i samband med internationalisering samt 
metoder för att anskaffa kunskap om dessa tre, via olika hjälpmedel.  
 
I avslutningskapitlet sammanfattar jag i 28 punkter motiv, distributionsmetoder, risker och 
riskhantering samt framgångsfaktorer för och i samband med svensk företagsetablering i 
Argentina. Grundmotivet är ofta att landet har rika naturtillgångar och en relativt välutbildad 
befolkning, lönenivån är låg. De flesta svenska företag i Argentina etablerar sig först försiktigt 
via en agent. En vanlig risk är att det förekommer korruption på alla samhällsnivåer i landet. 
Genom regelbunden kommunikation lär sig företaget emellertid vad marknaden kräver och 
agenten vad företaget förväntar sig. Ett företag bör ha en långsiktig plan för Argentina, 
eftersom snabba vinster kan vara svåra att hämta, men på långsikt kan goda vinster ges.  
 
Uppsatsens primära målgrupp är studenter och examinatorer vid den ekonomiska institutionen 
inom Karlstads Universitet men även svenska företag med planer på etablering i Argentina 
och Latinamerika i sin helhet.  
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1. Inledning, bakgrund problem och syfte 
 
I kapitel 1 går att läsa om uppsatsens bakgrund, problem, syfte och forskningsfrågor. Kapitlet 
behandlar därtill i korthet den ekonomiska situationen i Argentina, svenskar i landet, 
antaganden och avgränsningar samt vem som kan tänkas ha intresse av att läsa uppsatsen. 

1.1 Ekonomisk översikt   

Argentina är till ytan det näst största landet i Sydamerika, efter Brasilien. Merparten av 
Argentinas 38 miljoner invånare bor i och omkring huvudstaden Buenos Aires. Landet 
gränsar mot Brasilien, Paraguay, Bolivia, Uruguay och Chile. Tillsammans med ett flertal av 
dessa länder samt Venezuela är Argentina med i Mercosur1 vars målsättning är att etablera ett 
frihandelsområde och en tullunion inom zonen. Ambitionen är att Mercosur ska komma att 
omfatta ytterligare latinamerikanska länder såsom europeiska unionens i Europa. Argentinas 
export utgörs främst av råvarobaserade produkter där jordbruks - och oljebaserade produkter 
dominerar. Mer specifikt har landet enorma naturtillgångar, främst bestående av bördig 
jordbruksmark som genererar riklig produktion av soja, spannmål och kött och olja. 
Omfattningen av de nationella oljetillgångarna gör argentinarna självförsörjande av olja.  
 
I början av 1900 - talet tillhörde Argentina den absoluta välståndsligan och kunde utropa sig 
världens sjätte rikaste land. Emellertid har missriktad ekonomisk politik, statskupper, utbredd 
korruption och misskötta statsfinanser bidragit till en snabb nedplacering från denna lista och 
en situation likvärdig ett utvecklingslands. Under 1990-talets första hälft upplevde landet 
dock en ekonomisk uppgång till följd av avregleringar i marknaden, låg inflation och en fast 
växelkurs, knuten i paritet en peso en amerikansk dollar. Sedan kom smällen via misskötta 
offentliga finanser, eskalerande statsskuld, övervärderad valuta och allmän världslig 
ekonomisk kris. Landet lämnade 1998 in den största betalningsinställelse i världshistorien på 
132 miljarder amerikanska dollar. Arbetslösheten fördubblades till 28 procent, BNP per capita 
och per år sänktes med 20 procent till cirka 4060 amerikanska dollar (2004), fyra presidenter 
avgick under två veckor som resultat av våldsamma demonstrationer, peson devalverades med 
70 procent och inflationen eskalerade till en 40 procentig nivå (Exportrådet i Buenos Aires, 
2006-11-03).   
 
Den bild som målas upp är således att betrakta som mörk, men efterhand emellertid 
stabiliserande. Enligt undersökningar gjorda av Argentinas största dagstidning Clarin 
förklarar omkring 60 procent av argentinarna den positiva trenden man nu upplever i 
förhållande till den nyligen genomlevda ekonomiska misär, som en följd av den snart treårigt 
sittande presidenten dr Nestor Kirchners ekonomiska politik. Inflations-, korruptions - och 
arbetslöshetsbekämpning har stått högt på agendan och har tillsammans med ökade 
världsmarknadspriser på argentinska jordbruksprodukter stabiliserat läget en aning och höjt 
framtidstron i landet. De akuta delarna av utlandsskulden är återbetalda med reserver från 
Centralbanken och denna betalning möjliggjordes bland annat av prisökningar på landets 
jordbruksprodukter och beskattning av denna försäljning. Peson är 2006 värderad till 0.33 
amerikanska dollar, cirka 2.5 svenska enkronor, den öppna arbetslösheten ligger på omkring 
12 procent, liksom inflationen. De värsta dagarna ur det som i efterhand kommit att kallas 
tangokrisen verkar således vara över (Arvidsson och Folkunger, 2004).  

                                                 
1 Mercosur (El Mercado Común del Sur) är en tullunion bestående av medlemsländerna Argentina, Brasilien, 
Uruguay, Paraguay, Venezuela och till viss mån även Chile, Peru, Colombia och Ecuador. Unionen är den fjärde 
största sammanslutningen i världen efter Nafta, EU och Japan. 



 7 

1.2 Utmaningar efter tangokrisen 

Trots förbättringar från det näst intill kaotiska läget tidigare, brottas fortfarande landet med en 
enorm utlandsskuld, vilken 2005 motsvarade 77.7% av BNP. Ett centralt arbete blir att söka 
finna en kompromiss med de privata fodringsinnehavarna för att landet återigen skall få 
tillgång till de internationella kapitalmarknaderna. För att detta skall bli till verklighet krävs 
enligt nationalekonomen Joseph Stiglitz2 en omfattande nedskrivning av statsskulden. Detta 
har den argentinska regeringen och centralbanken haft som en av huvudpunkterna på 
dagordningen sedan 2003. Ett förslag om skuldnedskrivning kom i slutet av 2004. Anbudet 
kritiserades hårt av missnöjda borgenärer men motiverades politiskt av regeringen Kirchner 
som 2003 levererade sloganen skulder skall betalas, men inte till priset av folkets hunger 
(www.presidencia.gov.ar, 2006-09-15).  
 
Emellertid kom den 15 december 2005 att bli en historisk dag i såväl Argentinas som 
världsekonomins historia. I en enda betalning, finansierad av Argentinska Centralbanken 
betalades 9810 miljoner dollar till den Internationella Valutafonden (IMF), president Kirchner 
passade samtidigt på att kritisera IMF för att sakta ned den ekonomiska utvecklingen i landet. 
Resterande skuld till privata borgenärer på 120 000 miljoner dollar betalas fortfarande av 
(www.clarin.com, 2006-09-26).  

1.3 Sverige och Argentina idag 

Sveriges export minskade kraftigt efter krisen 2001 men har sedermera kommit att öka. Under 
de sex första månaderna efter år 2004 ökade Sveriges export till landet med 200 procent till 
770 miljoner SEK. Emellertid är detta på det hela taget en enorm nedgång då vår export till 
landet år 2000 uppgick till 2.3 miljarder svenska enkronor. Under hela år 2000 var Sveriges 
export till Argentina 2 332 miljoner svenska kronor medan statistiken för de tre första 
kvartalen 2004 visade på en export om 1 103 miljoner svenska kronor, vilket innebar uppgång 
med 176 procent jämfört med samma period 2003. Svensk export till Argentina består främst 
av verkstadsprodukter och kommunikationsutrustning. Sveriges import från Argentina ökade i 
samband med krisen då pesons devalvering ledde till att argentinska produkter blev billigare 
och mer konkurrenskraftiga på den internationella marknaden. Precis efter krisen 
fördubblades vår import och för första gången på tio år hade vi en negativ handelsbalans med 
Argentina, idag rör det sig om cirka 284 miljoner svenska enkronor (Arvidsson och 
Folkunger, 2004).  Argentinas export till omvärlden och Sverige består till stor del av 
jordbruksprodukter. Sverige har även ett bilateralt investeringsskyddsavtal med Argentina3 
(www.swedenabroad.com, 2006-12-30).  

                                                 
2 Joseph E Stiglitz är en nationalekonom från USA. Stiglitz har bland annat jobbat som ekonomisk rådgivare åt 
Bill Clinton mellan 1993 och 1997 och efter det som chefsekonom och vicepresident på Världsbanken fram till 
2000. Han mottog 2001 Nobelpriset i ekonomi. Stiglitz gav 2002 ut boken Globaliseringen och dess kritiker där 
han framför stark kritik mot främst Internationella Valutafonden och dess misslyckande med att bekämpa global 
fattigdom. 
3 Handel och betalningar (1957), Viseringsfrihetsöverenskommelse, (1961), Dubbelbeskattningsavtal (1997), 
Luftfartsavtal (1988), Investeringsskyddsavtal (1993) och Trafiksäkerhetsavtal (1998) www.swedenabroad.com, 
2006-12-30 
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1.4 Svenskarna på plats 

Det finns i nuläget dryga 30 viktigare svenska företag som agerar i Argentina, åtta av 
företagen bedriver produktion i landet (AGA, ABB, Astra Zeneca, Autoliv, Scania, SKF, 
Tetra Pak och Flygt), därtill bedriver även en rad mindre aktörer varutillverkning. 
Sammantaget sysselsätter dessa varutillverkande företag omkring 8000 anställda. Resterande 
företag producerar tjänster, har återförsäljning eller bedriver annan verksamhet. De senaste 
trenderna är miljöteknik, mätinstrument för denna samt utveckling av software. Sverige har 
även sedan nyligen upprättat en handelskammare i Buenos Aires (Svensk–argentinska 
Handelskammaren, 2006-10-12). För överskådlighet av Sveriges handel med Argentina samt 
Argentinas ekonomi i stort se bilaga  4, 5 och 6.  

1.5 Problemdiskussion 

Dagens konsumenter har stor tillgång till produkter från världens alla hörn. Ökad information, 
folk i rörelse och utbyte mellan länder har förändrat våra vanor, livsstilar och därav även vårt 
konsumtionsbeteende. Det som bara för några decennier sedan ansågs vara exotiskt är idag 
vardagligt. Detta har möjliggjorts av den så kallade ekonomiska globaliseringen, som på 
många sätt gjort världen lite mindre i sitt ständiga utbyte av varor på den globala 
världsmarknaden. Mitt intresse är internationalisering ur ett företagsekonomiskt perspektiv, 
varför problematiseringen behandlar de problem ett företag stöter på i samband med 
internationaliseringsprocessen. Ökad globalisering innebär ökade krav på kunskap i form av 
omvärldsanalyser, möjligheter, riskanalyser, distribution och lokalkännedom inför de 
samarbeten som globaliseringen kräver och möjliggör (Söderman, 1994).  
 
Genom att ett nytt och alltmer marknadsanpassat ekonomiskt system fått fotfäste i 
Latinamerika, har intresset vuxit sig starkt för marknaden och därmed även för Argentina. 
Emellertid har landet som tidigare nämnts nyligen lidit en svår ekonomisk kris och landets 
historia är brokig. Med bakgrund mot detta blir det viktigt för företag att tillhandahålla 
uppdaterad information om sina nuvarande eller framtida verksamheter i landet (Svensk-
argentinska Handelskammaren, 2006-10-12).  

Forskningsfrågor 

Mina forskningsfrågor är följande: Varför etablerar företag sin verksamhet i Argentina? Hur 
går etableringen till? Vilka är riskerna och vilka faktorer är kritiska för framgång?  
 
För att få svar på frågorna kommer jag att intervjua svenska aktörer på den argentinska 
marknaden för att få höra deras version. Speciellt kommer jag att undersöka om det går att 
avläsa ett mönster i intervjusvaren beträffande de kritiska faktorerna för framgång i 
Argentina? 

1.6 Syfte 

Syftet med undersökningen är att sammanfatta en rad kritiska faktorer för etablering i 
Argentina. Resultatet ska kunna användas som underlag då andra svenska företag analyserar 
etableringsmöjligheter i landet. 
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1.7 Analysenhet 

Jag fokuserar på personer i beslutsfattande positioner i företag med svensk-/t huvudägare 
och/eller ursprung, etablerade eller med intresse för etablering i Argentina. Aktören skall vara 
svensk medborgare eller ägarstrukturen till svensk fördel. Därtill krävs en viss grad av 
etablering på plats, allt annat lika.  

1.8 Antaganden 

Frågeställningen är av sådan karaktär att den kan tyckas lämna lite åt akademisk eftertanke. 
Att företag strävar efter, ett för dem lämpligt tillvägagångssätt, och att maximera sin vinst är 
antaganden som jag utgår ifrån, varför jag inte grundligt kommer att forska i huruvida det är 
lönsamt eller på andra sätt fördelaktigt att befinna sig i regionen – det utgår jag ifrån! Istället 
fokuserar jag på bakgrund, distributionsmetoder, risker, tips och råd samt allmäninformation 
om marknaden. Likaså antar jag att ett företag som avser att internationalisera sin verksamhet 
också har medel eller möjligheter att finansiera processen. Jag kommer därför inte gå in på 
olika metoder att finansiera en etablering, eftersom jag inte anser att det tjänar mitt syfte.  
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1.9 Disposition 

Uppsatsen disponeras som följer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kapitel 1 
Inledning, Bakgrund, 
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Teori 
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Empiri, analys och 
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Kapitel 5 
Slutsatser och 

rekommendationer 
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2. Process – och Metodöverväganden 
 
I metodavsnittet visar jag uppsatsens upplägg samt utifrån vilken synsätt som jag har arbetat 
för informationsinsamling och tolkning av denna information. Begrepp som behandlas är 
kvalitativ metod, abduktion, metodik, population, urval, intervjumetod och utformning av 
intervju, trovärdighet samt kritik. 

2.1 Analysmetod 

I mitt arbete kommer jag att använda mig av kvalitativ metod, då mina data i huvudsak 
kommer från nyckelpersoners tolkningar av verkligheten som de upplever den. Kvalitativ 
forskning är, enligt Kirk och Miller (1986) ett empiriskt och socialt lokaliserat fenomen som 
definieras av sin egen historia och inte bara av en massa överblivna saker som inte är 
kvantitativa. Författarna menar att forskare som använder kvalitativa metoder studerar saker i 
deras naturliga miljö och försöker göra fenomen begripliga eller tolka dem utifrån den mening 
som människor ger dem (Kirk och Miller, 1986). Emellertid skriver Ryen (2004) att 
förenklingar av vad som egentligen är kvalitativ forskning inte ger någon vidare mening, 
eftersom motiven för såväl kvalitativ som kvantitativ forskning kan uttryckas på i stort sett 
samma sätt. Men som stöd för den kvalitativa forskningen brukar, enligt Ryen (2004), 
forskare uppge att de får en djupare förståelse av sociala fenomen än vad kvantitativa data kan 
frambringa. Trots att det inte skrivits någon doktrin som kan ligga till grund för kvalitativ 
forskning uttolkar jag följande gemensamma kännetecken för kvalitativ forskning: 
 
1 Ger kvalitativa data i form av bilder och ord, inte siffror. 
2 Ger naturliga data genom observationer och ostrukturerade intervjuer. 
3 Ger mening åt handling, men ur aktörens eget perspektiv. 
4 Ger en induktiv hypotesgenererande forskning hellre än hypotesprövande. 
 
(Källa: Ryen, 2004) 
 
De fyra kännetecknen motiverar på ett utmärkt sätt mitt metodval. Jag är ute efter data i form 
av poängrika berättelser om etableringar. Jag vill ha sanningar direkt från människor som 
varit med. Jag vill ha många olika perspektiv på etableringsarbetet. Jag vill kunna ge 
beskrivningar av risker, framgångskriterier och kunna ge råd. 

2.2 Primär – och sekundärdata 

I förlängningen av kravet på trovärdighet blir det enligt Holme och Krohn (1997) viktigt att få 
klarhet i avståndet mellan källa och händelse och att den källa som har störst närhet till 
händelsen brukar föredras. Vidare menar författarna att då uppgifter är baserade på källor som 
är beroende av varandra föredras en så kallad primärkälla framför en så kallad sekundärkälla. 
Poängen med detta är att sekundärkällorna hämtar sin information från primärkällorna och 
således blir beroende av dem. Till kritik mot primärkällor kan nämnas att de är kostsamma, 
beträffande tid och resurser, samt att de i vissa fall ej är trovärdiga, då de kan påverkas av en 
rad omständigheter kring den verkliga händelsen som i sin tur påverkar beskrivningen av den 
(Holme och Krohn, 1997).  Jag använder mig både av sekundärkällor, genom litteraturstudier 
i form av böcker, artiklar, publiceringar från organ såsom Svenska Ambassaden, Exportrådet, 
Handelskammaren och tidningar, samt primärkällor genom djupintervjuer.  
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2.3 Abduktion 

Holmberg (1987) talar om två vägar att gå då kunskap om samhället, organisationer och 
mänskligt beteende skall produceras och argumenteras. Den första kallas deduktion och kan 
kort beskrivas som bevisföringens väg. Den andra kallas för induktion och beskrivs istället 
som upptäcktens väg. Emellertid är verklighetens undersökningar inte så svartvita, utan 
kombinationer finns att ta till (Holmberg, 1987). Jag har valt att använda mig av en 
kombination mellan ovanstående, abduktion.  
 
Abduktion innebär att samla, analysera och diskutera information. Processen sker utifrån den 
tolkningsram som jag besitter baserad på pågående utbildning och de föreställningar som jag 
har via upplevelser av och kring studieobjektet. För att söka beskriva vad som skiljer mellan 
deduktion, induktion och abduktion skriver Hörte (2002) att om deduktiv argumentation 
startar med hänvisning till en regel, och induktiv startar i något som vi observerat empirisk, så 
startar den abduktiva i resultatet. Ett resonemang skulle således kunna föras få följande vis; 
Det finns svenska företag i Argentina ”B” (resultat), en orsak till detta är goda förhållanden 
för företagsverksamhet ”Om A så B” (regel), låt mig undersöka om förhållandena är goda 
”Sannolikt A” (empiri).  
 
Abduktion förekommer i två varianter; analytisk och vetenskaplig abduktion. Jag avser 
använda den analytiska abduktionen eftersom den har störst inverkan på struktureringen av 
argumentationen av de två. Med hjälp av abduktionen är min strävan att kunna presentera en, 
åtminstone, temporär förklaring av verkligheten, vilken andra därefter får granska och vid 
behov vidareutveckla. Fördelen med att använda den abduktiva metoden är att den tillåter mig 
att hela tiden utveckla min tolkningsram vilket gör att jag in i det sista kan argumentera och 
producera de fakta som en tredje part därefter kan använda eller utveckla. Till nackdelar kan 
nämnas att den är tidskrävande och bygger mycket på de regler jag väljer sätta upp som 
förklaring till resultatet (Hörte, 2002). 

2.4 Metodik 

Jag vill förstå den situation som mitt forskningsobjekt befinner sig i och dess bakomliggande 
faktorer. För att kunna göra det är det bra att komma de individer som jag har i mitt urval in 
på livet. Detta är motiveringen till varför jag har valt att göra en kvalitativ undersökning. Jag 
vill förstå varför något är som det är, inte i vilken frekvens det förekommer, var, eller när. 
Holme och Krohn (1997) presenterar fyra principer av metodisk karaktär, som bör prägla 
detta angreppssätt. Den första, närhet till undersökningsenheterna kommer att bli svår att 
utföra, eftersom många av personerna i mitt urval befinner sig på ett avsevärt avstånd från 
Sverige. Den andra principen talar om objektivitet, den tredje om begreppsförklaringar och 
den sista om avgränsningar och vikten att ge utrymme för personers citat och egna åsikter. 
Sammantaget verkar dessa för att ge en autentisk återgivning av det som ges uttryck för hos 
de personer som undersöks (Holme och Krohn, 1997). 
 
Min undersökning baseras på djupintervjuer över telefon. Med djupintervju menar jag en 
intervjuform där objektet under en längre tid, minimum 45 minuter, ges möjlighet att besvara 
frågor i olika ordning beroende på situation och intervjuobjektets preferens. Jag kommer att 
spela in samtalen, som i vissa fall kommer att föras på spanska, och därefter översättas till 
svenska. De data som intervjuerna ger analyserar och tolkar jag utifrån min teoriram. Ramen 
har sin bas i internationell marknadsföring och framförallt i internationaliseringsteori.  
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I mitt tycke lämpar, som nämnts, sig den kvalitativa intervjun sig bäst då jag vill ha reda på 
någontings bakgrund. Emellertid skulle jag säkerligen kunna ha gjort enkäter med färdiga 
svarsalternativ, vilka svenska företag på den argentinska marknaden sedermera skulle fylla i. 
Men jag ser, för denna undersökning, en större utmaning i att tala med folk i beslutsfattande 
positioner om motiv, övervägningar, risker, problem och framgång samt att denna 
intervjuform kan höja trovärdigheten på svaren, eftersom jag har koll på vem som har svarat 
på vad. Min avsikt är att arbeta vetenskapligt, med en låg dos av förutfattade meningar. 
Emellertid är det svårt att helt avskärma sin subjektivitet. Det är jag som utformar 
intervjufrågorna och kanske därav till viss del styr utgången av svaren.  
 

2.5 Population och urval 

Då internationaliseringsbeslut är tillägnat ett företags strategiska arbete använder jag mig av 
ett ledar/ledningsperspektiv, eftersom det är människor i dessa positioner som styr det 
strategiska arbetet. Den totala populationen för min undersökning utgörs av den lista som står 
att läsas på svenska ambassadens hemsida, det vill säga de trettiotal svenska företag som 
opererar i Argentina. Från denna lista har jag valt fem företag och fem intervjupersoner (för 
närmare beskrivning se bilaga 7, företagsbeskrivning). 
 

• Alfa Laval Argentina SA, Monica Martín, Alfa Lava, Public relations. 
• DataIQ, representant för Qlikview, Eduardo Heidenreich, Quilview, Ingengör/MBA 
• Elof Hansson Argentina, Héctor Peralta, Elof Hansson, Key account manager 
• Uddeholm SA, Pablo Vignolles, Uddeholm, Produktionschef 
• Volvo Cars Argentina, Torbjörn Lundberg, Chef Affärsutveckling Volvo Car 

Overseas Corporation. 
 

Därtill har Robin Pettersson på exportrådet i Buenos Aires ställt upp på en kort intervju. Detta 
för att jag anser den kompetens och landsspecifik kunskap som Exportrådet besitter är 
relevant för uppsatsen. Det faktiska urvalet av intervjupersonerna är en kompromiss mellan 
mina önskemål om att få prata med personer som har relevant kunskap inom ämnet och vad 
företagen sedermera har kunnat erbjuda. Min generella inställning har varit att inte prata med 
Human Relations eller övrig informationspersonal, eftersom jag vill prata med folk med 
specifik kunskap om just operationer i Argentina. En Human Relationsperson har intervjuats, 
men denna hade en lång erfarenhet av företaget och var argentinska, varför intervjun ändå 
blev relevant.  
 
Vissa nyckelpersoner i de fem utvalda företagen har varit mer samarbetsvilliga än andra, detta 
sammantaget med den lilla populationen gör att informationskvaliteten inte helt har styrts av 
mig, utan av tillfälligheter och samarbetsvilja på företagssidan. Jag tror dock att 
respondenternas berättelser kommer att ge mig en god uppfattning om hur de ser på 
marknaden, då och nu.   

2.6 Utformning av intervjufrågor 

Jag har utformat mina intervjufrågor i takt med arbetet med teoriavsnittet och övrig 
informationsinsamling. Intervjumallen har jag utformat utifrån teoriavsnittet och innan 
anskaffad kunskap inom internationell marknadsföring och studier i marknadsundersökning. 
Frågornas ordningsföljd är hämtade ur Andersens bok Den uppenbara verkligheten (1998) där 
historiska, - nutida och frågor beträffande framtiden ligger till grund. Andersen (1998) tar 
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även upp vikten av att hålla isär ämnena i sina frågor, det vill säga att en fråga endas bör 
behandla ett ämne i taget, detta för att minimera risken för missförstånd. Mot bakgrund av 
detta har jag delat in intervjuerna i tre huvuddelar samt en avslutningsdel.  
 
Min handledare och övriga personer i min närmaste omgivning har testat relevansen i 
frågorna och med dem har jag även diskuterat praktiska uppgifter beträffande hur intervjuerna 
bör utföras. 

2.6.1 Motivering intervjufrågor 

Frågorna är indelade i fyra huvuddelar, två är historiskt kopplade och två är av mer generell 
karaktär. Delarna väntas ge en bild av hur det är på plats, samt tydliggöra saker som en 
företagare bör ha i åtanke vid en eventuell etablering. Frågorna är framtagna med hänvisning 
till syftet – att sammanfatta en rad kritiska faktorer för etablering i Argentina. Resultatet ska 
kunna användas som underlag då andra svenska företag analyserar etableringsmöjligheter i 
landet. Framför allt ställer frågorna fokus på hur företagaren bör gå till väga, eftersom 
företagaren, till viss mån, antas veta varför dess verksamhet bör vara i landet. Således har jag 
lagt en aning större fokus på risker, riskhantering och distributionsmetoder än på 
etableringsmotiven.  

2.6.2 Huvudfrågor 

Jag redovisar alla intervjuer ord för ord i bilaga, se bilaga 5 intervjuer, samt tar upp viktiga 
citat av dessa empiriavsnittet. Nödvändigtvis ställs inte alla frågor i varje intervju, detta för att 
jag har strävat efter att låta intervjuobjektet tala så mycket som möjligt, bara jag får styra 
samtalsämnet och sakfrågan, intervjupersonen kanske omedvetet svarar på en fråga utan att 
jag ställt den och då ställer jag den naturligtvis inte igen. Sådant har korrigerats i efterhand, 
för att ge läsaren en överblick samt att underlätta besvarningen av mitt delproblem, ifall det 
går det att avläsa ett mönster i intervjusvaren beträffande de kritiska framgångsfaktorerna för 
framgång i Argentina. 

2.7 Intervjuerna 

Under ett tidigt skede började jag kontakta företag i Argentina. Emellertid var det först i 
november månad som intervjuerna började och successivt har de pågått fram till december. 
Detta var för att jag ville vara väl påläst. Samtliga intervjuer har genomförts över telefon och 
de har spelats in. På så vis har intervjuobjektet kunnat tala friare och mindre tid har slösats 
bort. I stora drag gick alla intervjuer till på liknande sätt. Tiden har varit en kritisk faktor 
varför till exempel verksamhetsbeskrivningar och liknande samtalsämnen har lämnats åt 
självstudier.  Intervjumallen har följts, även om ordningsföljden har varierat en aning. Tyvärr 
så finns det, än så länge, inte så många nya svensketableringar i Argentina. Många av de 
företag jag intervjuat har istället varit verksamma i landet under nästan ett sekel, därav har 
detaljer om dåtida etableringsfakta varit svåra att få fram. Samtalen har istället allt som oftast 
förts över kring nutida förutsättningar, vilket även i min åsikt är intressantare. Merparten av 
samtalen har förts på spanska, men tack vare inspelningsfunktionen och mejl har eventuella 
språkliga missförstånd kunnat redas ut i efterhand.  
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2.8 Trovärdighetsdiskussion 

Validitet kan generellt sägas vara ett mått på hur väl man mäter det man vill mäta. De åtgärder 
som jag har använt för säkerhetsställande av validitet finns både i mina sekundära källor samt 
i min undersökning. De sekundära källorna har varit tryckta verk (böcker och artiklar) samt 
seriösa Internetsidor utgivna av offentliga organ etcetera. Då jag behandlat ämnesområden 
som det generellt kan vara svåra att hitta trovärdig information om, har jag sökt vara extra 
konsekvent i mina källor. Ett exempel på detta är avsnittet om korruption.  
 
Vad gäller de primära källorna, det vill säga mina intervjuer, har jag genom mitt metodval 
sökt få fram relevant och trovärdig information från mina intervjuobjekt. Huruvida deras 
berättelser är helt trovärdiga är svårt att säga, men givet förutsättningar har jag gjort mitt 
yttersta.  
 
Inom testning och mätningar anger reliabiliteten metodens tillförlitlighet i mätningen. Till 
exempel så skall resultatet vara detsamma vid upprepade mätningar och oberoende om vem 
som utför testet. Det är givetvis svårt att vet hur resultatet av min uppsats skulle ha sett ut om 
någon annan hade skrivit den, eller om jag själv hade skrivit den om ett visst antal år 
(Holmberg, 1987). Emellertid tror jag att den disposition jag fått fram samt de frågor jag 
ställer skulle ha utformats på, i stora drag, samma sätt.  
 
Sammanfattningsvis anser jag att diversifiering av källor samt kritisk granskning av dessa har 
hjälpt mig säkerhetsställa trovärdigheten i arbetet.  

2.9 Källkritik 

Eftersom jag har valt att skriva om ett relativt smalt ämne har det varit svårt att hitta källor 
som berör just Argentina. Istället har jag mestadels fått applicera allmängiltig teori kring min 
problematisering. Detta var å andra sidan meningen, eftersom jag har velat tillföra något till 
ämnet. Litteratur till teoriavsnittet har berört ämnen som riskanalys, internationell business, 
internationell marknadsföring och försäljning. Jag har ingen specifik kritik till de tryckta 
källorna, det har rört sig om bekant litteratur inom marknadsförings. Då jag velat beröra know 
how om landet i sig har det varit lite svårare. Argentina är ett land med omfattande korruption. 
Dock är det svårt att fastställa fakta och de finns en viss artighet i medias framställningar, 
framförallt tänker jag på artiklarna på svenska ambassadens hemsida. Totalt nämns ytterst lite 
om korruption varför det kan finnas ett glapp mellan beskrivning/teori och verklighet. Därtill 
anser jag även att en läsare av marknadsföring bör ha i åtanke att teori handlar om 
generaliseringar och modeller för att förklara verkligheten. Företagen rättar dock inte sin 
verksamhet utefter litteraturen, i stället är det litteraturen som försöker rätta sig efter 
företagen.   

2.10 Kritik intervjuer, intervjukällor och intervjumetod 

Eftersom jag valt att skriva ensam har även intervjuerna utförts därefter. Det hade varit bra 
med en medskribent vid dessa tillfällen, som kunnat ställa följdfrågor och kommit med andra 
vinklingar under intervjuerna. Samtliga intervjuer har därtill skett via telefon. Fördelarna med 
detta är enkelheten och bekvämligheten samt att de hade varit omöjligt att intervjua flertalet 
eftersom de suttit i Buenos Aires.  Till nackdel kan nämnas att det blir svårare att tolka svaren, 
då jag ej har haft ögonkontakt med personerna eller sett deras minspel och att intervjuerna på 
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så vis blir mindre personliga. Samtliga intervjuer har som nämnts spelats in. Intervjuobjekten 
har informerats om detta samt godkänt publicering av sina namn och sin titel. Det finns en 
integritetsdiskussion i att publicera namn, men jag anser inte att frågorna är av sådan karaktär 
att de på något sätt skulle kunna skada intervjuobjekten samt att de facto godkänt 
namnpubliceringen. 
 
Som kritik mot mina respondenter kan nämnas en viss okunskap om detaljer beträffande 
etableringsfas etcetera. Detta är dock naturligt eftersom många av mina företag varit i 
Argentina under decennier och information om etableringen har komplimenterats en aning via 
sekundärkällor. Ett annat problem kan vara att intervjuobjekten medvetet eller omedvetet givit 
mig felaktiga eller förskönande svar för att förbättra intrycket av företaget, branschen eller 
landet i sig. Detta problem, om det nu har inträffat, har jag som intervjuare ej heller kunnat 
påverka. 
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3. Teori 
 
Syftet med detta avsnitt är att ge en övergripande bild över vad internationaliseringsteori 
handlar om, dess motiv, distributionsalternativ risker samt hur riskerna hanteras. Till hjälp 
har jag använt mig av några olika modeller inom ramen för internationell marknadsföring. I 
kapitlet väver jag även in fakta om Argentina, sådan text avgränsas från övrig teori.  
Ambitionen är att ge läsaren en bild av hur företag gör och varför det gör det, vad gäller 
agerande på den internationella marknaden och kort vad som gäller i Argentina. Kapitlet 
avslutas med en sammanfattande diskussion.  

3.1 Internationaliseringsteori 

Att förflytta varor, människor och framför allt data har under de senaste åren revolutionerats, 
både vad gäller tid och kostnad. Detta är globaliseringens viktigaste drivkraft. 
Förutsättningarna för internationellt utbyte av varor, tjänster och kunskaper är nu dramatiskt 
annorlunda. Behovet av kunskap om hur att göra affärer på främmande marknader har ökat 
oerhört (Palmstierna, 2006)4. Orsaken att jag kan skriva min uppsats om internationell 
marknadsföring är att jorden är uppdelad i ett antal nationer. Om jorden istället hade varit ett 
enda land hade jag istället talat om marknadsföring på olika kontinenter och delmarknader. 
Den teknologiska utvecklingen inom transport och kommunikation har även påverkat mycket 
i vad som anses vara en rimlig marknadsstorlek för ett produktområde, vilket i sin tur har 
ändrat människors konsumtionsbeteende och på så vis skapat efterfrågan. 

3.2 Motiv för internationalisering 

Bedriv handel eller förbli fattig. Det är den grundläggande tesen för varje land som strävar 
efter att överleva i det världsekonomiska systemet skriver Kennedy (1986). Den främsta 
orsaken till förekomsten av internationell handel brukar i äldre ekonomisk teori antas vara den 
varierade tillgången på produktionsfaktorer på olika geografiska marknader. En omfördelning 
av produktionsfaktorerna är därför nödvändig för att kunna tillverka olika typer av produkter 
och sedermera tillfredställa mänskliga behov (Engdahl, 2006). Hertz och Mattsson (1998) tar 
upp tre typer av fördelar med att vara nykomling på en utländsk marknad. Den första kan 
ligga i den nya marknadens fördelaktiga egenskaper i form av billig arbetskraft, stort 
kunnande eller viktiga råvaror. Den andra betonar fördelar på företagsnivå och tar upp 
kunskap, ledning och organisation, produkter, processer och koncept som leder till att du kan 
tillföra någonting nytt till den nya marknaden. För det tredje kan fördelarna ligga i företagets 
tidigare erfarenhet inom internationalisering. Den sistnämnda är den mest frekventa, eftersom 
företag sällan utgår från inget till en specifik marknad utan snarare besitter en mångårig 
erfarenhet av utlandsetablering, med egen organisation för ändamålet.  
 
Således blir en rannsakan av sin organisation ett naturligt led i internationaliseringsprocessen 
och då en eller flera av dessa fördelar kan identifieras ligger det med i grunden som motiv till 
beslutet att se över landsgränserna (Hertz och Mattsson, 1998). Ehrengren (1986) skriver att 
marknadsskäl är den manligaste är den vanligaste orsaken till utlandsetablering, såväl vad 
gäller värdlandets marknad som export tillbaka till moderbolagets hemmamarknad eller annan 
marknad. Danielson i Ehrengren (1986) påstår vidare att de flesta produktionsinvesteringar 
utomlands sker för att täcka värdlandets behov (Ehrengren, 1986).  Detta är enligt Engdahl 

                                                 
4 Jacob Palmstierna är före detta VD i SE-banken och f.d. ordförande i Nordbanken (Nordea). 
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(2006) ett gammalt synsätt och att företagen idag kan producera i stor skala i utlandet för att 
därefter sälja merparten till en helt annan marknad (Engdahl, 2000). Jag delar denna åsikt och 
kan ta exemplet Scania som har stor en del av sin produktion i utlandet och hela 95 procent av 
sin marknad utanför Sveriges gränser (www.scania.com, 2007-01-05).  

3.3 Svenska företags motiv för utlandsetablering 

I en undersökning som Hertz och Mattsson (1998) har gjort har ett fyrtiotal svenska företag 
uppgett följande skäl för utlandsetablering: 
 

• Den svenska marknaden är alltför begränsad, volymmässigt och när det gäller antal 
kunder, för att medge fortsatt tillväxt 

• Det finns outnyttjad kapacitet som inte kan finna avsättning i Sverige 
• Den svenska marknaden ge inte tillräckligt bred bas för konjunkturutjämning 
• Initiativ från kunder, konsulter, exportstödjande organ etcetera i Sverige med 

internationell verksamhet 
• Initiativ från potentiella agenter, kunder, samarbetspartners, etcetera i utlandet 
• Internationalisering inbyggt i företagets affärsidé 
• Internationalisering för att kunna "hänga med" i utvecklingen 
• Internationalisering på grund av att uppköpt företag var internationaliserat 
• Internationalisering på grund av "personliga skäl" 
• Internationalisering på grund av slumpens inverkan 

 
Motiven kan som ovan går att utläsa vara många, men de tre kategorier som tas upp i Hertz 
och Mattson (1998) finns dock representerade (Hertz och Mattsson, 1998) 

3.4 Val av land 

Akhter och Lusch (1987) talar om öppna och slutna länder. Med ett slutet land menas ett land 
vars ekonomiska politik präglas av stark protektionism och regleringar. Med ett öppet land 
menas länder som präglas av demokratiska levnadsformer och som uppmuntrar utländska 
investeringar och influenser. Enligt Akhter och Lusch (1987) bör ett företag sträva efter att 
etablera sig i ett öppet land då ett sådant löper mindre risk att genomgå kaotiska förändringar 
samt att dessa länder anpassar sig till omgivningens krav (Akhter och Lusch, 1987) Ett 
exempel på detta är Irland vars huvudstad Dublin har kommit att bli lite av Europas Silicon 
Valley på grund av låg företagsbeskattning och statliga subventioner och som under perioden 
1987-2000 hade lockat till sig över 1 200 multinationella företagsetableringar (Ström, 1999). 
Vidare har Akhter och Lusch (1987) tagit fram några frågeställningar att ha i beaktning då ett 
land skall utvärderas i grad av öppenhet. Därefter får företagets ledning själv avgöra vad som 
har relevans och ej samt vad som kan accepteras eller ej. 
  
1 

• Antal länder med vilka det aktuella landet har diplomatiska förbindelser 
• Antal personer som reser utomlands varje år 
• Antal utländska tidningar och andra publikationer som tillåts i landet 
• Antal utlänningar som besöker landet varje år 
• Storlek och art av kulturellt utbud 
• Importens och exportens andel av bruttonationalprodukten 

 

 
(Källa: Akhter och Lusch, 1987) 
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Då alternativen står klara väljes ett land ut, därefter skall olika aktörer och villkor i på denna 
marknad diskuteras, detta har jag valt att redovisa med hjälp av Molnárs (1990) 
affärsprocessmodell.  

3.5 Internationaliseringsprocessen 

En utlandsetablering leder till att ett företag hamnar i en ny ingivning, vilket innebör att en 
anpassningsprocess för företaget i denna nya miljö sätts igång, detta miljöombyte är resultatet 
av en affärsprocess (Johansson och Vahlne, 1977). Molnár (1990) talar om tre stadier i denna 
process, marknadsbearbetningar, följda av förhandlingar mellan parter frånolika kulturmiljöer 
och slutligen ett genomförande. Vidare delar Molnár in affärsprocessen schematiskt och 
beskriver dem med hjälp av en tidsaxel.  
 
MARKNADSBEARBETNINGSSTADIET FÖRHANDLINGSSTADIET GENOMFÖRANDESTADIET 

Marknadsanalys Marknads- Förfrågan Tekniska Kommersiella Genomförande av olika  

och kommunika- och  förhand- förhandlingar affärsformer   

marknadsval tion och offert lingar        

  bearbetning             

 

Figur 3.1 Affärsprocessmodellen. Källa: Molnár (1990) 
 
Under marknadsbearbetningsstadiet väljer och analyserar företaget potentiella, utländska 
marknader. Processen omfattas av kommunikation och analys av utvalda målgrupper samt 
framtagning av en produktmix (produkt, pris, plats och promotion).  
 
Då företaget har enats om ovanstående punkter och allting är lyckat inleds samtal med 
motparterna som skickar sina offerter. Dessa jämförs och inte sällan träffas parterna så att 
förhandlingar kan inledas. Förhandlingsstadiet består allt som oftast av två moment, ett 
tekniskt och ett kommersiellt. I det tekniska diskuteras produktens egenskaper, dess kvalitet 
och dess presentanda. I det kommersiella momentet diskuteras priser, betalning och leverans 
samt eventuella juridiska aspekter, exempelvis skatter och produkthantering.  
 
Givet att förhandlingarna leder till ett avtal inleds genomförandestadiet, vars karaktär varierar 
beroende på affärens omfattning och affärsform, det vill säga val av distributionsstrategi. 

3.6 Distributionsstrategi, internationella etableringsformer 

Distributionsstrategin är det sätt med vilket ett företag inträder på en ny marknad, dess 
affärsform. Valet är komplicerat eftersom det kräver en prioritering mellan företagets 
målsättning för marknaden och de egentliga resurser som företaget har för att uppnå dessa 
(Molnár, 1990). När en strategi väl har valts är den, enligt Mattsson (2000), svår att byta 
eftersom företaget alltsomoftast är låst till denna distributionsstrategi en längre tid framöver. 
Målet med distributionsstrategin är att den skall underlätta kundens förvärv av produkten samt 
passa med företagets image, mål och budget. I det här avsnittet kommer jag att behandla några 
av de strategier som jag anser vara relevanta i internationella sammanhang. Till exempel 
kommer jag inte att behandla direktförsäljning till storkund på plats eller liknande 
tillvägagångssätt eftersom min analys endast avser etableringar.  
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3.7 Den egna organisationen 

Vidare menare Mattsson (2000) att det gäller att rannsaka den internationella kompetensen i 
sin egen organisation, förbättra och sedermera kommunicera den eftersom företaget annars 
riskerar att förlora respekten hos övriga aktörer på marknaden. Den bästa försäkringen mot 
detta är, enligt Mattsson (2000) att hålla med kunnig personal, beträffande språk, kultur, 
regelverk och praxis.  

3.8 Egna dotterbolag 

Internationell affärsutveckling sker oftast i en stegprocess, där det första steget brukar vara 
distribution genom licensiering, agenter eller distributörer. Först då erfarenhet och kapital har 
genererats brukar bildande av eget dotterbolag ske.  Motiven för dessa står att läsa under 
rubriken Svenska företags motiv för utlandsetablering och kan ske genom att ett nytt bolag 
bildas, att etablerat företag köps upp eller att två eller flera företag från olika länder gå 
samman beträffande vissa projekt i ett så kallat joint venture. Det sistnämna sätter, med 
samarbete, kan ibland vara det ända sättet att komma in på en stängd marknad, där 
myndigheter inte tillåter andra etableringsformer (Mattsson, 2000).  
 
Till kritik mot etablering av dotterbolag nämner Hertz och Mattsson (1998) den medförda 
risken, förlorad flexibilitet och uppbundenhet av kapital men på lång sikt kan 
förtjänstmöjligheterna bli större. Större företag tenderar, enligt författarna, att välja 
dotterbolagsformen meddans mindre aktörer oftare arbetar via licensiering, agent eller 
distributör, för att i ett senare skede avancera (Hertz och Mattsson, 1998). 

3.9 Försäljningsagent 

Att gå via en försäljningsrepresentant är att distribuera via en extern organisation, en agent. 
Denne säljer i exportörens namn på kommissionsbasis och är organisationens lokala ansikte 
utåt. Agenten har ingen finansiell risk eller betalningsansvar utan marknadsför endast 
uppdragsgivarens produkter med varuprov, kataloger etcetera. Agenten har begränsade 
förhandlingsbefogenheter och efter avtal vidarebefordrar denne sin kundorder till exportören. 
Om exportören inte är tvungen att hålla med lager på plats är ofta en agent att föredra, menar 
Matsson (2000).  

3.10 Distributör/importör 

Denne är som en agent men har till skillnad från agenten fullt betalningsansvar samt finansiell 
risk. Detta ger distributören mindre befogenhet men å andra sidan lägre risk och importören 
har mer ansvar men större möjligheter till god vinst. Om aktören kräver ett lokalt lager men 
saknar kapital till att starta dotterbolag är detta ett vanligt alternativ.  

3.11 Handelshus 

Dessa köper upp produkten och använder sina egna kanaler i form av distributörer, agenter 
och eventuella dotterbolag för att exportera den. Tillverkaren själv har som regel ingen koll på 
distribution, marknadsföring eller prissättning men slipper å andra sidan all risk i samband 
med exporten (Mattsson, 2000).  
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Enligt Söderman (1994) beror etableringsformen som företaget väljer på strategi, 
kapitaltillgång och prioritering, i enighet med Mattsson (2000). Därtill betonar Söderman 
tidsperspektivet och den stegvisa etableringen, som han liknar vid en trappa där översta steget 
representerar högsta formen av etablering. 
 

 
Figur 3.2 Fyrstegstrappa. Källa Söderman, 1994 

3.12 Risker 

Alla former av affärer och affärsbeslut innehåller riskmoment, dessa får emellertid, enligt 
Kahneman (1982) en annan karaktär då det handlar om utlandsaffärer. Ofta saknas 
gemensamma lagar vilka istället ersätts av vedertagna handelsbruk och konventioner. 
Företagets omvärlds förändras ständigt och det kan vara problematiskt att identifiera och 
värdera de risker som påverkar dess verksamhet. Människors uppfattning och attityd till 
risktagande varierar. En individ som inte är riskbenägen benämns enligt Kahneman (1982) 
riskaversiv och dennes motsats benämns riskälskande. Inom organisationernas värld, vidhåller 
Kahneman (1982) att hierarkiska organisationer traditionellt sett accepterar högre risknivå, 
vilket samma författare förklarar med att individer i sådana har tydliga ansvarsområden och 
förväntas veta vad de gör (Kahneman, 1982). Enligt Kleim (1997) kan risker indelas i 
nedanstående kategorier, vilket Kleim (1997) anser ger företaget en överblick över vad det 
kan acceptera och ej. 
 
• Accepterbar eller oaccepterbar risk 
• Kortsiktig eller långsiktig risk 
• Positiv eller negativ risk 
• Hanterbar eller ej hanterbar risk 
• Intern och/eller extern risk  
 
Det gäller således att rannsaka sin organisation med frågorna om risken är accepterbar, under 
vilken tid risken kan tänkas inträffa, nu eller inom en framtid, är risken positiv, kanske genom 
att den avskräcker konkurrens etcetera, klarar organisationen av att hantera den och om risken 
finns inom organisationen eller kommer om den utifrån? (Kleim, 1997) 
 
Riskerna delas enligt Oxelheim och Wihlborg (1997) in i följande huvudkategorier vilka 
redogörs för nedan. Riskerna är politisk risk, valutarisk (växelkurs - och inflationsrisk) och 
kommersiell risk. Den kommersiella risken påverkar endast det enskilda företaget emedan de 
andra två befinner sig på makronivå (Oxelheim och Wihlborg, 1997). Grath (2004) tar även 
upp ytterligare en risk, produktrisken, vilken behandlas på nästa sida.  
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Enligt Grath (2004) ligger nyckeln till lyckade utlandsaffärer i att ha omfattande kunskaper 
om dessa risker och att säkerhetsställa att åtagandena i kontrakten stämmer med 
handelsbruket. Den främsta källan till det internationella handelsbruket är Internationella 
Handelskammarens (ICC) publikationer 5. Grath (2004) skriver även att det för den svenske 
importören eller exportören är av stor vikt att verkligen ha bedömt den riskprofil som varje ny 
affär (Grath, 2004).  

3.13 Produktrisk 

Grath (2004) beskriver produktrisken som den risk som någon av parterna automatiskt själv 
bidrar till genom sitt åtagandes karaktär. Främst menas produkten och leveransens 
beskaffenhet beträffande livslängd, prestanda och serviceansvar. Enligt praxis är det köparen 
som bär denna risk, även om denne sedermera kan ställa krav på säljaren (Grath, 2004). 
Kennedy (1986) skriver att det vara mycket svårt att bedöma produktrisken om en av parterna 
i sitt åtagande är direkt beroende av den andre och förutsättningarna i dennes land. Till 
begreppet produktrisk tillskrivs tillverkningsrisken, som gör sig påmind om säljaren 
specialtillverkar en komponent för köparen. Drar sig köparen ur kan det bli svårt att sälja den 
till tredje part och vilken att ett väl tilltaget kontrakt gör sig påmind innan handling. Här tas 
även de risker som transporten medbringar upp. Leveransvillkoren styr vem som har att stå 
dessa risker och trots att de normalt sett är försäkringsbara så existerar risker. Här gäller det 
fortsätter Kennedy (1986) att rannsaka sitt agerande och föra ett resonemang där olika 
scenarier ställs mot varandra.  
 
Praxis vid hantering av transportrisk är att båda parterna söker undvika att själva stå för risken 
och kostnaderna för den del av transporten som den ena eller andra parten ej har kontroll över. 
I denna motvilja för ansvarstagande mötes parterna och kommer till en kompromiss som 
senare skrivs på och endast hänvisas till ifall komplikationer uppstår. I detta avtal behandlas 
vad som skall levereras, när, vart och hur.  
 
För den aktör som söker ett internationellt regelverk används regelverket Incoterms6 för detta 
ändamål. Vad som bör nämnas här är att transportförsäkringar utgår ifrån att båda parter utför 
sina åtaganden och då detta ej sker kan de komma att dra sig ur, varför vilken av ett 
omfattande kontrakt blir stor. Det är ju inte försäkringsbolagets fel att en taiwanesisk 
sjökapten är berusad på arbetstid, varför eventuella krav om uppförande under arbetstid är 
vanligt förekommande (Kennedy, 1986)  

3.14 Kommersiell risk 

Den andra huvudrubriken i Graths (2004) riskindelning är kommersiell risk och med denna 
menas risken att motparten går i konkurs, hamnar i obestånd eller av andra skäl fullgör sina 
skyldigheter enligt avtal. Den kommersiella risken utvärderas genom köparens 
kreditvärdighet, vilken kan vara svår att utläsa. Inom Västeuropa och övriga OECD - länderna 
är det jämförelsevis lätt att granska motparten genom årsredovisningar eller att begära 
soliditetsupplysningar. Denna process kan vara betydligt svårare i de delar av välden där 
öppenheten är begränsad och där granskningar beaktas med missmod (Grath, 2004). I dessa 

                                                 
5 The International Chamber of Commerce (ICC) grundades 1919 och är en internationell organisation som    
arbetar för att stödja handel och globalisering världen över. 
6 Incoterms nuvarande regelverk heter Incoterms 2000 och kan beställas från Svenska ICC.  



 23 

fall finns för svenska företag finns bankägda UC AB7 och-/eller speciella 
kreditupplysningsbyråer som genom sina korrespondenter eller kreditupplysningsbyråer i 
utlandet inskaffar nödvändiga upplysningar. Detta tillvägagångssätt blir framförallt aktuellt då 
affärer med företag i fattigare länder skall bedrivas. I dessa fall kan även de svenska 
handelskamrarna världen över vara till stor hjälp, genom sitt kunnande och sin erfarenhet 
(www.uc.se, 2006-12-10).  

Kommersiell risk i Argentina 

Risken att ej få betalt ökade avsevärt under tangokrisen. Situationen har blivit bättre men 
många av de svenska företagen led förluster under perioden 1999-2001, då efterfrågan sjönk 
kraftigt och inflationen i praktiken omöjliggjorde många transaktioner till svenska 
leverantörer. Under februari 2002 infördes betalningsrestriktioner för internationella 
betalningar med motiveringen att regeringen Duhalde8 fruktade total kapitalflykt från landet. 
Dessa har emellertid tagits bort och idag får köpare betala i förskott förutsatt att leverans sker 
inom 90 dagar, detta är fundamentalt för företagen eftersom de till viss mån är i behov av 
import av vissa produkter till sin produktion (Svensk-argentinska Handelskammaren, 2006-
12-10).  

3.15 Valutarisk 

När de fasta växelkurserna9 bröt samman under 1970-talet, tillkom ett nytt kritiskt moment i 
form av valutarisk vid internationell handel. För både importörer och exportörer uppstår 
osäkerhet då deras intäkter och kostnader påverkas av fluktuationer i valutakurser. Dessa 
fluktuationer är svåra att förutse och kan ha stora implikationer på ett import- eller 
exportföretags resultat. Dock bör tilläggas att många företag idag valutasäkrar, eller hedgar, 
sina valutaexponeringar med syfte att minimera valutarisken. Vilket innebär att eliminera eller 
minska den risk som beror på kurssvängningar i den utländska valutan. Det kan göras genom 
olika typer av derivat såsom exempelvis valutaterminer som garanterar framtida 
köp/försäljningar i fonden till en viss valutakurs. I praktiken beställer företag A från ett land 
något av Företag B ifrån ett annat land, de kommer överens om ett pris och ett 
betalningsdatum. Företag A går sedan till en bank och ber att få köpa en viss summa av 
Företag B’s valuta på utsatt betalningsdatum, banken ger Företag A en växelkurs, baserad på 
deras kunskap om företaget och risken som Företag B’s valuta uppskattas till och tar ut en 
avgift därefter (Pettersson, 2006).  
 
Fluktuationerna som förekommer mellan olika länders valutor har kommit att styra hur vi 
agerar i de internationella transaktionerna. Då två parter ej lyckas komma överens om vilken 
valuta som skall handlas med brukar de i regel handla i amerikanska dollar eller med Euro 
inom Europa. Problemet uppstår då ett företag levererar mot faktura som på betalningsdagen 
kan uppgå till ett mindre belopp i reella pengar på grund av förändringar i valutakursen 
(www.ekn.se, 2006-11-30).  

                                                 
7 UC är Sveriges ledande affärs- och kreditupplysningsföretag. UC-information används som underlag till 
drygt 8 miljoner affärs- och kreditbeslut som varje år fattas på företag, banker och finansbolag. 
8 Argentinas president under perioden  januari 2003 – maj 2003 
9 Växelkursen mellan två valutor talar om hur mycket en valuta är värd i den andra valutan. 



 24 

Tangokrisen, valutarisk i Argentina 

Den argentinska pesons växelkurs varierar givetvis men är 2006 värderad till 2,31 svenska 
enkronor men detta ändras dock kontinuerligt då växelkursen är flytande. Innan tangokrisen 
2001 var peson peggad till den amerikanska dollarn, vilket innebär att den följde dollarns 
rörelser. Detta gjorde att den var en relativt stabil och stark valuta, men under krisen kunde 
man inte behålla peggen mot den amerikanska dollarn och då peson tilläts flyta deprecierade 
den mycket fort i värde, med andra ord den försvagades. Som nämnt är peson år 2006 
stabilare och en köpare löper mindre risk att förlora pengar. Dock är det dyrare att valutasäkra 
en valutaexponering i pesos än i en valuta som är associerad med lägre risk att deprecieras 
(Svensk-argentinska Handelskammaren, 2006-11-30).  

3.16 Politisk risk 

Söderman (1998) definierar politisk risk som en politisk reglering, som påverkar ett företags 
möjlighet att sköta transfereringar (Söderman, 1998). Oxelheim och Wihlborg (1997) talar 
istället om landrisk och delar in denna i två grupper: politisk risk och risk relaterad till landets 
ekonomiska situation. Den sistnämna baseras på BNP, betalningsbalans, valutareserv och 
utlandsskuld. Till den politiska risken handlar om omfattande politiska ingrepp, som kan få 
konsekvenser för företaget. Skattehöjningar, sanktioner, lagändringar eller subventioner hör 
till denna kategori. Till den politiska risken hör även det generella läget i landet beträffande 
risk att bli indraget i militära konflikter genom pakter eller aggressiv utrikespolitik. Strejker 
och vilda demonstrationer kan påverka ett företags verksamhet och är ofta uttryck för stora 
skillnader i landets sociodemografiska förhållanden. Därtill kan det vara nyttigt att överblicka 
hur pass utvecklad landets infrastruktur och export/importapparat är (Oxenheim och 
Wihlbom, 1997).  
 
Den politik som bedrivs i landet blir således, till viss grad, avgörande för det enskilda 
företagets framtidsutsikter. Den som kommer utifrån får respektera detta, eller åka hem. Som 
företag är man, enligt Kennedy (1986), endast aktör i egenskap av just detta, övriga spörsmål 
bör endast observeras och tas med i det utländska företagets beräkningar. Försök till politisk 
eller övrig kulturell förändring sköts av, och eller med, politiker eller på makronivå. 
Dessutom är det sällan populärt att en utlänning tar på sig rollen som problemlösare, då denne 
i själva verket bara är en av många utländska aktörer på en marknad vars beteende kan 
förklaras av en rad faktorer i landets sociopolitiska och kulturella läge. Landsrisken 
förekommer alltsomoftast i länder präglade av statskupper, revolutioner, och inbördeskrig 
(Kennedy, 1986). 

Politisk risk i Argentina 

Samtliga händelser som Oxelheim och Wihlborg (1997) tar upp karaktäriserar Argentinas 
historia, även om landet de senaste 20 tal åren varit befriat från viktigare kupper10 och 
inbördes strider. Emellertid var det vara 25 år sedan militärjuntan föll, just i samband med just 

                                                 
10 1989 försökte gerillagruppen Movimiento Todos por la Patria under ledaren Enrique Gorriarán Merlo  ta över  
militärbaracker i Buenos Aires i en attack, med syfte att ta över provinsen. Attacken slogs ner och när den var 
över hade39 människor dödats, merparten gerillamän.  
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ett krig, Falklandskriget11. Ekonomisk berg- och dalbana med följder som och eller som 
konsekvens av kapitalflykt, relativt hög arbetslöshet, betydande informell sektor tillsammans 
med ett brokigt förflutet och en före detta inhuman militärdiktatur skapar sammantaget ett 
någorlunda känsligt politiskt läge. Ovissheten om morgondagens läge präglar det argentinska 
affärslivet. Misstro, ovilja att låna ut pengar eller att sälja mot faktura är välkända beteenden i 
det argentinska affärsbeteendet (Exportrådet i Argentina, 2006-12-01).  
  
Sedan 1980 – talet har landet präglats av korrupt administration och regeringar har avlöst 
varandra. Bortsett från några till ytan goda år då peson var knuten till dollarn har 1900 – och 
2000 – talen karaktäriserats av eskalerande arbetslöshet, fattigdom och kriminalitet. Den 
tidigare nämnda tangokrisen blev som mest påtaglig år 2001. Under slutet av året hade 
offentliganställda fått gå tre månader utan lön och presidenter avlöste varandra, bara under 
några veckor avlöste den ena presidenten den andra på grund av bristande förtroende bland 
folket och administrationen. Trots detta fortsatte regeringen att betala av på de enorma 
utlandslånen vars summa översteg landets totala BNP. Den dåvarande presidenten Fernando 
de la Rúa tvingades avgå till förmån för Adolfo Rodriguez Saá vars löfte om att avsluta 
utlandsbetalningarna lockade röster. Emellertid saknade Saá förtroende internt och president 
blev Eduardo Duhalde. Duhalde fattade beslutet att devalvera valutan vilket förändrade den 
tidigare kursen en peso en dollar till en dollar 4 pesos. I januari 2002 begärde Argentinas 
regering default, avskrivning av betalning, på landets statsskuld som då uppgick till 144,5 
miljarder amerikanska dollar, Detta nekades, men landet gavs ett visst uppskov. Skulden 
motsvarade nästan 60 procent av totala BNP var fördelad på följande vis; 63 procent 
Centralbanken och offentlig sektor, för 26 procent stod den privata sektorn och den finansiella 
för 11 procent. Därtill stod många av Argentinas 23 provinser i skuld till staten vilket givetvis 
försämrade kvalitén på offentliga tjänster och rättssäkerheten landet över. Total efterfrågan i 
landet har i stort sett halverats och en rad företag sålts varav många innan var statliga. Detta 
har gett mindre pengar till näringslivet som minskat sina investeringar och många företag har 
likviderats. Hyperinflation på 600 procent under 2001 och pengars plötsliga förlorade värde 
satte igång ett kupongsystem i landet i vilket folk bokstavligen jobbar för sitt dagliga bröd. 
Endast 20 procent av Argentinas befolkning lever idag i materiellt välstånd idag, resten är 
”nyfattig medelklass” eller redan innan fattig underklass. Ungefär 20 procent delar på 53 
procent av landets inkomster och de resterande 30 miljoner argentinare får hushålla de 47 
procent som resterar (Svenska ambassaden 2006-12-01). Enligt Stiglitz (2001) har 
internationella valutafonden misslyckats med sitt arbete att bekämpa global fattigdom. Stiglitz 
konstruerade en modell för tredje världens länder men denna var enligt honom själv ej 
applicerbar på Argentinas ekonomi, som istället borde söka imitera Chile i sitt ekonomiska 
arbete. Chile har enligt Stiglitz en välskött och fungerande ekonomi (www.worldbank.org, 
2006-12-10).  
 
2003 fick emellertid Duhalde lämna plats för vänsterpolitikern dr. Néstor Kirchner, som har 
regerat landet fram tills idag. Han har lyckats lösa upp en del av de knutar som höll tillbaka 
landet beträffande korruption och social misär. Även om landets situation är långt ifrån 
återställd och vägen till gediget välstånd må vara lång så har Argentina hämtat sig ovanligt 
snabbt och hjulen börjar sakta men säkert att rulla igen, som jag nämnt ovan, är skulden till 
Internationella valutafonden betald och jämfört med mer kritiska prognoser har landet hämtat 
sig ovanligt fort från och med 2002 (Svenska ambassaden, 2006-12-10).  

                                                 
11 Falklandskriget är benämningen på den väpnade konflikten mellan Storbritannien och Argentina år 1982 om 
Falklandsöarna, Sydgeorgien och Sydsandwichöarna. Kriget slutade med de argentinska truppernas kapitulation 
den 14 juni 1982. 
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3.17 Korruption, la copia y la coima 

Korruption är ett problem som Argentina har, men korruption är inget argentinskt problem. 
Med detta menar jag att korruption finns världen över, och detta anser jag är viktigt att 
understryka. Emellertid är korruptionen utbredd i landet, vilket följande avsnitt behandlar.  
 
I en artikel skriven av publicisten Sara Hernández, anställd på Poder Ciudadano som är en 
non profit organisation vars syfte är att belysa och informera om de problem som argentinare 
normalt ej får reda på, beskriv korruption som ett fenomen integrerat med den argentinska 
normen. Enligt Hernandez går detta enkelt att utlösa bara genom att studera argentinarna i 
vardagen. 75 procent av los porteños (folk från Buenos Aires) betalar ej busstaxan, 70 procent 
har illegal kabel-tv och hela 90 procent mutar sig fria från parkeringsböter. Då schweiziska 
auktoriteter 2001 frös tio miljoner dollar i olika bankkonton kopplade till expresidenten 
Carlos Menem genom illegala vapenaffärer blev den främsta reaktionen i landet en förvåning 
över att det ej rörde sig om mer omfattande summor. Under Menems år genom nittiotalet 
lades mer eller mindre samtliga Argentinas statsbolag ut på entreprenad, till förmån för 
utländska köpare framför allt från Spanien och Frankrike (Hernández, 2005). De olika 
transaktionerna över dessa affärer är enligt en artikel i Argentinas största dagstidning Clarin 
av konstig karaktär där enorma summor tycks ha försvunnit till bankkonton i Schweiz till 
förmån för höjdarna inom den dåvarande argentinska administrationen (Santoro, 2006-10-11). 
Vidare fortsätter Hernandez att den argentinska öppenheten beträffande administrationen och 
den offentliga verksamheten är obefintlig. Obefintlig är dock ej den attityd argentinarna har 
till korruptionen som enligt Hernandez artikel är en del av deras vardag. Med den nya 
presidenten Kirchner har debatten fått lite friska vindar och situationen har blivit bättre, eller 
så har endast metoderna blivit annorlunda avslutar Hernandez. (Hernández, 2005).  
Argentina kommer på plats 72 av 75 i World Economic Forums lista över länder utifrån 
kriterierna skatteflykt, offentliganställdas kompetens och företagskorruption 
(www.weforum.org, 2006-12-10). 
 
När företag med sitt ursprung relativt ickekorrupta västdemokratier skall göra affärer med 
företag ifrån länder i tredje världen, idag oftare benämnt som utvecklingsländer, konfronteras 
de inte sällan med korruptionen. Konfrontationen innefattar även den förvåning de anställda i 
dessa företag upplever beträffande korruptionens allmänna acceptans som livsstil. Emellertid 
bör nykomlingen alltid förhöra sig om läget via en agent, en lokal advokat eller någon övrig 
representant beträffande hur det fungerar lokalt. Detta för att inte missuppfatta läget och att 
tro att byråkrater och övriga offentliga personer är mutbara, då personen i det fallet kan råka i 
allvarliga svårigheter (Kennedy, 1986).  

3.18 Företagens riskhantering 

En risk är en framtida, osäker och obehaglig händelse inkorporerad vilken när som helst kan 
utlösa dess naturliga motsvarighet, att skada ett företag (Sandin, 1980). Om företaget väljer 
att ignorera ansatser till riskhantering, via planering omöjliggörs, enligt Sandin (1980), en 
rimlig chans att hantera dem. Eftersom det inte går att fastställa till 100 procent om en risk 
kommer att utvecklas till en verklig händelse och i så fall när i tiden den inträffar samt vilken 
omfattning den kommer att få blir uppgiften att fatta beslut baserade erfarenhet och kunskap, 
alltid under viss osäkerhet. För att minska denna måste företaget enligt Sandin (1980) 
fortlöpande se över möjligheter som senare övervägs mot intressenternas, ofta aktieägarnas, 
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krav på säkerhet. För att öka denna säkerhet, och likaså minska risken att ett hot skadar 
företaget arbetar företaget med riskhantering (Sandin, 1980). 

3.19 BERA-modellen 

Då ett företag arbetar med riskhantering brukar modeller användas som hjälpmedel. 
Ehrengren (1986) har utvecklat BERA - modellen (Business Environment Risk Assessement) 
är utarbetad för hantering av omvärldsanalyser ur ett riskperspektiv. På C-nivå anser jag mig 
inte behöva redogöra för SWOT – analysen (Strengths, Weaknesses, Opportunities och 
Threats) utan fokuserar istället på SWOT - analysens fjärde och sista element, threats (hot), 
detta bland annat via BERA - modellen.  
 
Denna är tänkt att användas av nyetablerade företag på en viss marknad eller av ett redan 
etablerat företag som vill göra omvärldsanalys ur ett riskperspektiv. Modellen kan utföras 
efter följande steg. 
 

• I samband med att projektet lönsamhetsberäknats genomföres en översiktig förstudie 
av risksituationen samt en riskklassificering av projektet. 

• Detaljerad genomgång av informationsmaterial om det tilltänkta investeringslandet 
resulterande i en förteckning över identifierade risker. 

• Värdering av de identifierade riskerna 
• Utarbetning av strategisk riskplan för hantering av de identifierade och värderade 

riskerna med hänsyn till gällande risk policy.  
• Utarbetande av förhandlingsunderlag innefattande riskförteckning, riskvärdering samt 

förslag till förhandsstrategi 
 

 
 
Figur 3.3 BERA – modellen, förslag till faser i en riskhanteringsprocess. Källa: 
Ehrengren 1986 
 
Lundmark i Ehrengren (1986) skriver att riskhanteringsprocessen inte har framkommit ur 
någon teoretisk modell, varför en empirisk övning inte kan utnyttjas. Enligt Lundmark är 
tanken med BERA snarare att verka som utgångspunkt för fortsatt analys (Lundmark i 
Ehrengren, 1986). Då arbetet med fortsatt analys tar vid blir de externa faktorer som omger ett 
företag av intresse.  Terpstra (1978) tar upp STEP-modellen, vilken analyserar dessa faktorer 
och som följer här nedan.  
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3.20 STEP – modellen 

Figur 3.4 STEP – faktorerna. Källa: Terpstra (1978)  
 
STEP - modellens syfte är att söka identifiera de externa drivkrafter som kommer att påverka 
säkerheten på en marknad. Till varje steg i processen hör en lista med hot och möjligheter, 
följda av slutsatser (Terpstras, 1978). Jag har valt att korrigera Terpstras (1978) 
begreppsförklaringar och återge dem i form aktuella exempel som den brittiska 
marknadsbyrån Managing Change Ltd har listat. På så vis vill jag kunna ge en bild av hur en 
verklig analys av vår samtid och framförallt framtid kan se ut. 

Relevanta sociokulturella faktorer 

Ett exempel kan vara att vi lever längre, detta kommer att sätta krav på omvårdnad och 
äldrevård, storleken på familjen krymper och folk bor därav, mindre vilket sätter krav på 
bostadsmarknaden att bygga fler men mindre bostäder. Kvinnor är idag självförsörjande på ett 
annat sätt, vilket sätter krav på en ny, mer kvinnligt orienterad marknad. 

Teknologins inverkan 

Framsteg inom medicins forskning förlänger vår livslängd, färre handikappade föds tack vare 
tidiga ingrepp, informationsteknologin gör världen mindre och krav på lokalt kunskapsarbete 
kan komma att minska.   

Ekonomiska trender 

Ekonomin förbättras i stort men konsumenter, som blir äldre och äldre, är av tradition mer 
försiktiga i sitt konsumtionsbeteende, ökad globalisering och möjligheter utomlands i jämvikt 
till utländsk konkurrens på hemmamarknaden, ökad konkurrens bland privata sparalternativ.  

Politiska åtgärder 

Vad kommer att hända med politiken, lagstiftandet och regleringarna? Exempelvis kan ökad 
livslängd sätta extra medföra extra hårda krav på effektivt pensionssparande. En stor del av 
regeringens interaktion med befolkningen sker via elektronisk väg, till exempel deklarationer, 
vilket vänjer befolkningen vid informationsteknologi. Regeringen uppmuntrar medborgarna 
att söka privata sparalternativ, vilket kommer att öka storleken och konkurrensen på den 
finansiella sektorn. 

STEP – 
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Teknologiska 
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Managing Change: s Slutsatser  

Framtiden kommer sannolikt förändras snabbt, oförutsägbart och eventuellt kaotiskt, men 
framförallt bibehålls och ökar efterfrågan för både konsumenter och producenter.  Ökad 
konkurrens och snabba förändringar i samhället ger näring åt eventuella paradigmskiften. På 
makronivå står en del framtidsaspekter klara, såsom åldrande population och globalisering 
emedan konsumenter och producenter på mikronivå möter en mer oklar framtid. Livet är mer 
komplext och en del svåra beslut står att fattas. Medborgare kommer utan tvekan bli tvungna 
att ta ett större egenansvar för sina upp och nedgångar, de kommer att behöva fatta både kort 
och långsiktiga finansiella beslut. För att kunna göra detta på ett tillfredställande sätt måste 
således medborgarna bli mer medvetna om omständigheter kring regeringens politik, den 
finansiella marknaden i stort och teknologin för att informera sig.  
 
Det finns således möjligheter inom finansiella tjänster och information. Denna industri 
kommer att spela en viktig roll, stöttad av regeringen men samtidigt styrd av denna för att 
skydda konsumenterna. Fler företag kommer att etablera sig på denna marknad för att söka 
möta en alltmer medveten befolkning, vilket sätter stora krav på kompetensen i branschen 
(Terpstras, 1978).  

3.20 Myndigheter och Organ 

Exportkreditnämnden är den statliga myndighet som hjälper de svenska företagen med 
garantier som bland annat skyddar mot risken att lida kundförluster utomlands. Som svenskt 
företag kan dessa garantier sökas och garantin täcker då även eventuella leveransförluster. 
Innan ett avtal tecknas med utländsk part bör alltid, förutsatt att ej kunskapen redan finns på 
annat håll i organisationen, exportkreditnämnden kontaktas. I kreditansökan skall motpartens 
kreditupplysning bifogas. De förluster som täcks vid medgivande från exportkreditnämnden 
är fodrings-, tillverknings - och transportförlust/er. Därtill garanteras ersättning vid fysisk 
förlust eller skada på materiell samt en lagergaranti, denna sistnämnda mot en självrisk på 
omkring tio procent (Mattsson, 2000).  

3.21 Kontrakt 

Ett kontrakt är en skriftlig överenskommelse varigenom personer grundar ett rättsförhållande 
mellan varandra. Enligt huvudregeln i den svenska avtalslagen tillkommer ett avtal genom 
överensstämmande anbud från den ena och accept från den andra parten (www.riksdagen.se, 
2007-01-05). Utomlands kan detta variera, beträffande när ett avtal är bindande eller ej. Ett 
avtal omfattar alltså alltid minst två parter, enligt principen om avtalets subjektiva 
begränsning är dess juridiska verkningar samtidigt begränsade till de personer som är parter i 
avtalet. Ett kontrakt emellertid är alltid bindande, förutsatt att åtaganden i kontraktet ej står i 
strid med lagen. Kontraktet är på många håll i världen sista anhalten i en affär. Teoretiskt sett 
då båda parterna når koncensus och undertecknar kontraktet är den som utför prestationen 
garanterad angiven kompensation och den som kompenserar är vidare garanterad prestation 
(Kennedy, 1986).  
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3.22 Sammanfattande diskussion  

Företagen agerar idag på en global marknad. Behov av internationell handel uppstår, förklarar 
Engdahl (2006), eftersom olika geografiska marknader har olika tillgång till 
produktionsfaktorer. Det gäller arbetskraft, kunnande, råvaror, kapital, infrastruktur etcetera. 
På hemmaplan kan ett företag inom ett visst område ha fördelar som kan tillföra något till en 
markand/kund utomlands. Efterfrågan och handel uppstår och företaget får internationell 
erfarenhet som sedermera banar väg för utlandsetableringar (Hertz och Mattsson, 1998).  
 
Då valet av land skall göras talar Akhter och Lusch (1987) om fördelarna att verka i öppna 
länder. De beskrivs som länder vars livsstil präglas av demokratiska värderingar, där politiken 
syftar till att välkomna utländska investeringar och influenser. Öppna länder innebär, enligt 
Akhter och Lusch (1987) en lägre risk för företaget. Landet analyseras därefter utifrån bland 
annat utifrån olika modeller (Akhter och Lusch, 1987). Molnárs (1990) affärsprocessmodell 
talar om tre stadier i denna process, marknadsbearbetningar, förhandlingar och slutligen ett 
genomförande (Molnár, 1990).  
 
Då genomförandestadiet inleds är det dags att utveckla en distributionsstrategi, sättet med 
vilket företaget avser etablera sig. Målet med distributionsstrategin är enligt Mattsson (2000) 
att underlätta kundens förvärv av produkten, i samspel med företagets image, mål och budget. 
Jag har tagit upp fyra etableringsformer, egna dotterbolag, försäljningsagent, 
distributör/importör och handelshus. Dessa representerar olika grader av engagemang i landet. 
Vilken distributionsstrategin som väljes varierar och beror på företagets målsättning och 
resurser för marknaden (Mattsson, 2000).  
 
Klein (1997) skriver att all typ av affärsverksamhet innehåller riskmoment, vilkas karaktär 
ändras i samband med utlandsaffärer. Dessa risker delas in i accepterbara, kortsiktiga, 
positiva, hanterbara och interna eller vice versa. Klein (1997) menar att det gäller att rannsaka 
sin organisation efter dessa kategorier för att ta reda på om det går att genomföra en affär eller 
ej (Klein, 1997).  
 
Terpstra (1978) delar i sin tur upp riskerna i olika kategorier, produktrisk, kommersiell risk, 
valutarisk och politisk risk och en central del i företagets arbete blir att hantera söka förutse 
dessa risker och sedan hantera dem. Det handlar enligt Terpstra (1978) om att identifiera de 
externa drivkrafter som påverkar det enskilda företaget, tillskriva dem positiva och negativa 
egenskaper och slutligen försöka dra slutsatser av dess framtida verkan.  
 
Då det rör sig om risker som påverkas av intressenter ett företag har utbyte med elimineras, 
teoretiskt sett, dessa med hjälp av en formell överenskommelse, ett kontrakt (Kennedy, 1986). 
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4. Empiri, analys och tolkning 
 
I detta kapitel redovisar jag min undersökning som jag analyserar och tolkar utifrån syftet 
och teorin. Jag går igenom företagens motiv för etablering i Argentina, deras val av 
distributionsmetod och deras synsätt på risker samt framgångsfaktorer som givits i samband 
med mina intervjuer. En del information som jag använder har inte sin direkta källa i 
intervjuerna. När jag använder sådan information anger jag det särskilt.   
 

4.1 Kort repetition av tillvägagångssätt 

Via telefon har jag ställt frågor efter en mall, vars ordning och ämnesinnehåll i stort sett varit 
densamma genom samtliga intervjuer. Att intervjua via telefon blev naturligt eftersom de 
flesta har arbetat i Buenos Aires. Intervjumaterialet har jag sedermera skrivit ner till brödtext 
och därefter analyserat utifrån min teoretiska referensram. Särskilt har jag försökt finna 
mönster i svaren beträffande de kritiska framgångsfaktorerna. Frågor beträffande dessa har 
även ställts till Exportrådet i Buenos Aires. Följande områden tas upp i avsnitten som följer: 
 

• varför Argentina; val av land 
• distributionsstrategi 
• risker 
• korruption 
• företagens riskhantering 
• framgångsfaktorer 

4.2 Val av land 

Jorden 

Det har i mina intervjuer ofta talats om det förflutna, om händelser som skedde för upp till ett 
sekel sedan. Detta för att merparten av de företag som jag har pratat med de facto har en lång 
historia i landet. Argentina var till exempel Volvos andra största exportmarknad, efter Finland 
(intervju med Torbjörn Lundberg i bil. 2).  
 
Samtliga företag som jag har pratat med talar om goda hamnmöjligheter till Buenos Aires och 
Rosario, en hamnstad med cirka en och en halv miljon invånare. Utifrån dessa hamnar har 
laster pumpats in och ut ur Argentina och Sydamerika under sekel. Argentina har ett väl 
utvecklat exportorgan, främst inriktat mot jordbruk men innehar även omfattande 
naturtillgångar såsom järnmalm, bly, zink, svavel, kol och skog vilket företag såsom Elof 
Hansson, Uddeholm och Alfa Laval på olika sätt har dragit fördel av.  
 
Det fanns under en lång tid en slags föreställning här om att Argentina kunde föda hela 
världen, det var ju trots allt silverlandet! 

Héctor Peralta, Elof Hansson 
 
Företagen som jag har intervjuat talar även om en relativt stor inhemsk marknad, inte bara 
bestående av nästan 40 miljoner argentinare utan även de spansktalande länderna 
runtomkring. Från Buenos Aires styrs ofta operationer i Paraguay, Uruguay, Bolivia och i viss 
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mån Chile. Samanlagt består då den marknaden av dryga 75 miljoner människor, som talar 
samma språk och till viss grad även delar samma förflutna, med spansk kolonisation och 
sedermera självständighet med självstyrande stater. 
 
Buenos Aires var dåtidens latinamerikanska huvudstad och porten till Sydamerika. 

Monica Martín, Alfa Laval 

Folket 

Det talas även om en, med Latinamerikanska mått mätt välutbildad befolkning, enligt Instituto 
Nacional de Estadística y Censo eller INDEC12 är 97,4 procent av befolkningen läs och 
skrivkunnig och dryga 31 procent når högre form av utbildning (www.indec.mecon.ar, 2007-
01-05)  
 
Vår bransch är informationsteknologi, detta kräver utbildad personal, något som det finns 
gott om i Argentina. Jag tror fortfarande att utbildningsnivån per capita här är högst i 
Latinamerika.  

Eduardo Heidenreich, Qlikview 
 
Pablo Vignolles, chef för Uddeholms stålverk som har 60 anställda, menar att det är billigt att 
hålla med anställda i landet. En argentinsk industriarbetare tjänar (som går att läsa i bil. 5 om 
bruttolöner) omkring 3000 svenska enkronor i månaden (www.indec.mecon.ar, 2007-01-05) 
jämfört med den svenska industriarbetaren som tjänar 18400 svenska enkronor i månaden 
(www.scb.se, 2007-01-05). Det är således med svenska mått mätt billigt att ha anställda i 
Argentina. Det faktum att Argentina självförsörjande vad gäller olja sänker en stor del av 
produktions - och distributionskostnaderna för industrin avslutar Pablo Vignalles. En 
argentinare är även, enligt Hector Peralta, Elof Hansson Argentina, öppen för att prova på 
nymodigheter, då denne ofta söker blicka i resten av världen för att se vad som händer där, 
framförallt mot Europa. Argentinare har även en välkomnande attityd till utlänningar enligt 
Peralta, eftersom landet är präglat av stor immigration från Europa ända fram till mitten av 
1900 - talet.  

Analys och tolkning av val av land 

I enighet med Achters och Luschs (1987) diskussion om fördelarna med att agera i öppna 
länder pekar min undersökning på att Argentina är ett öppet land, även om denna öppenhet 
stundvis har inskränkts av såväl en militärdiktatur som regleringar på marknaden. Hertz och 
Mattson (1998) tar även upp tre fördelar med att vara nykomling på en marknad, samtliga 
dessa har bekräftats i min undersökning. Svenska företag besitter en viss kompetens, som är 
överlägsen den argentinska inom ett specifikt område, de etablerar sig på en marknad med 
rika naturtillgångar, kunnig befolkning och billig arbetskraft. Därtill är landets interna 
marknad, under perioder av välstånd och då resurser finns, öppen för nyheter. 

                                                 
12 INDEC är den argentinska versionen av statisktiska centralbyrårn 
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4.3 Distributionsstrategi, internationella etableringsformer 

Uddeholm och Alfa Laval började med svenska chefer på plats. Qlikview och Elof Hansson 
gick via en representant/agent eller motsvarande för att sedermera öppna kontor eller starta 
dotterbolag. Denna agent heter på argentinsk spanska despachante, - en despachante tar på sig 
allt det jobb och ansvar som kommersialisering, marknadsföring och försäljning av en produkt 
innebär samt arbetet med lokala myndigheter.  
 
De flesta företag startar med Tradingverksamhet för att sedermera etablera sig, det tror jag 
är en bra väg för då har du mindre att förlora vid sämre tider och under tiden lär du känna 
marknaden.  

Pablo Vignolles, Uddeholm 
 
Volvo startade med hjälp av en privat importör som senare sålde vidare bilarna till 
återförsäljare landet runt, dessa i sin tur skötte marknadsföring och kundvård, dock med viss 
styrning från Sverige vad gällde utformningen av marknadskommunikation och kvalitet. Alfa 
Laval, som varit i Argentina sedan 1886, började med svensken Erik Adde som tog Alfa 
Lavals pastöriseringsmaskin till Argentina. Kort efter ankomsten öppnades rikstäckande 
reparationsverkstad för maskinerna och med hjälp av dessa maskiner samt Addes arbete 
föddes Argentinas laktosindustri, som innan varit nästan obefintlig och importberoende. 
 
Den vägen vi valde var nog ganska lyckad, det vill säga att man etablerar förtroende för 
någon som i sig har inflytande.  

Torbjörn Lundberg, Volvo 

Analys och tolkning av distributionsstrategi, internationella etableringsformer 

Hertz och Mattsson (1998) skriver att större företag tenderar att välja dotterbolagsformen 
medan mindre aktörer oftare arbetar via licensiering, agent eller distributör, för att i ett senare 
skede avancera (Hertz och Mattsson, 1998). Min undersökning har visat annorlunda, 
majoriteten har valt att gå via agent och importör. Emellertid kan detta förklaras av att de 
företag som jag intervjuat vid etableringstillfället ännu ej var stora företag, varför Hertz och 
Mattsons påstående skulle stämma.  
 
Med tiden har erfarenheten och kunskapen om den argentinska marknaden och dess potential 
ökat och företagen har gått vidare i processen, i enighet med Södermans (1994) 
fyrstegstrappa.  Inte sällan ingår personen som innan representerade företaget i den nya 
organisationen. Så har varit fallet med Volvo och Elof Hansson. Motiven för att börja 
försiktigt är att inte förlora så mycket om det visar sig gå dåligt samt att det ger företaget tid 
att lära känna marknaden och dess aktörer.  
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4.4 Risker 

Produkt – och kommersiell risk 

Jag har valt att skriva samman dessa två risker med anledning av att de båda bottnar i samma 
företeelse. Antingen så hamnar den ena parten i obestånd och kan inte 
betala/producera/leverera produkten eller så presterar inte denna enligt överenskommelse av 
andra skäl, ofta på grund av ohederlighet. Fallet kan också vara att produktens egenskaper inte 
uppfyller köparens förväntningar (Grath, 2004). Kennedy (1986) skriver om kontraktets 
betydelse för att minimera dessa risker. Emellertid har mina intervjuer visat på att ett kontrakt, 
åtminstone på en viss nivå, inte alls är en garant för önskad prestation.  
 
Var inte heller för godtrogen, och lita inte heller blint på formella överenskommelser. Om du 
blir lurad så vet den andra parten att en rättsprocess tar massa tid och resurser. 
     

Monica Martín, Alfa Laval 
 
Eduardo Heidenreich, Qlikview, förklarade fenomenet med att rättsprocesser i Argentina är en 
dyr och långsam process, som ofta undviks trots att kontraktsbrott har skett just för att det inte 
lönar sig.   
 
Även om vi skyddas av samma lagar som ni i Europa gör så får ju lagen sin kraft i 
konsekvenserna av att bryta mot dem… här blir det inte alltid konsekvenser av ett lagbrott. 
 
Tangokrisen innebar givetvis en stor risk att ej få betalt eftersom argentinska företag och 
konsumenters tillgångar frös inne av bankerna och inflationen eskalerade. Dock har min 
undersökning visat ett annat sätt att se på denna typ av risk. För de företag som endast har 
Argentina som produktionsmarknad och säljer på annan marknad har krisen inneburit en del 
ekonomiska fördelar, åtminstone ur ett kortsiktigt perspektiv. Pablo Vignalles pratar om att då 
till exempel inköp, omkostnader och arbetskraften blivit mycket billigare för utlänningar med 
annan valuta13. Denna positiva externa effekt för vissa svenska företag alltså uppstått på grund 
av förändringar i växelkursen. Något som även kan påverka ett företag negativt, valutarisken. 

Valutarisk 

Då de svenska företagen beställer något från Argentina köper de i realiteten argentinska 
pesos. I det fallet hoppas företagen att den argentinska peson ej stärks mot den svenska 
kronan. Då svenska företag levererar till Argentina säljer de istället pesos och hoppas således 
på en stark peso för att få ett bra pris. Risken ligger i att växelkursen ändras till din nackdel 
och hur detta hanteras är specifikt för varje företag. 

                                                 
13 Detta eftersom den svenska kronan stärks mot pesos och om en argentinsk fabriksarbetare arbetare innan 
tjänade 1375 peso motsvarade detta samma summa i amerikanska dollar, det vill säga cirka 10 000 svenska 
enkronor. 1375 pesos idag (2006) är ungefär 3070 svenska enkronor.  
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Politisk risk 

Söderman (1998) definierade politisk risk som en politisk reglering, som påverkar ett företags 
möjligheter att sköta transfereringar (Söderman, 1998). Eduardo Heidenreich, Qlikview, 
kommenterade situationen såhär. 
 
Landet är väldigt flexibelt vilket kan vara underbart då möjligheter du ej trodde fanns 
plötsligt dyker upp. Det fruktansvärda är att reglerna ändras så ofta att du får lägga enormt 
mycket tid på att hänga med i vad som händer. 
 

Samtliga intervjuobjekt talar om plötsliga förändringar i politiken och ekonomin. Emellertid 
talas det även om god infrastruktur och hög utbildningsgrad, som motvikt. Landet har relativt 
nyligen varit indragen i en militär konflikt, men å andra sidan var detta under en totalitär 
militärregim och riskerna för att hamna i militära konflikter får anses låg. Dock förde krisen 
med sig en rad risker på det sociala planet, från Volvos sida kommenterades den sociala 
situationen såhär. 
 
En sak som har förändrats i Argentina är att det har blivit mer osäkert ur en social synpunkt. 
Rån har ökat markant och kör du då en Volvo utsätter du dig för en viss risk. 

Torbjörn Lundberg, Volvo 
 
Lundberg vidareutvecklade resonemanget med att Volvo i grannlandet Brasilien armerar 
samtliga Volvo S80 modeller av säkerhetsskäl. Om kriminaliteten fortsätter att öka i 
Argentina skulle denna åtgärd kunna tvingas bli aktuell vilket, enligt Lundberg, skulle 
förändra försäljningen eftersom en armerad bil kostar det dubbla.   

Analys och tolkning av risker  

Oxelheim och Wihlborg (1997) talade om landrisken och delade in den i politisk (regleringar, 
risk för militära konflikter, infrastruktur och stora skillnader i sociodemografiska 
förhållanden) och ekonomisk (BNP, betalningsbalans, valutareserv och utlandsskuld) 
(Oxelheim och Wihlborg, 1997). Mina intervjuer och min landsspecifika teori har talat om 
liknande förhållanden, undantaget nutida risk för militära konflikter, god infrastruktur och 
relativt hög utbildningsgrad. Den risken tagits upp och behandlats grundligast i intervjuerna 
har varit just den politiska risken, intervjuobjekten menar ofta att ur denna går det att förklara 
en rad andra risker som utlöses, och vice versa.  

4.5 Korruption 

Mina landsspecifika källor har tagit upp och försökt kvantifiera korruptionen i Argentina. Att 
korruption förekommer erkänner även mina intervjupersoner, men ämnet har inte behandlats i 
större omfattning i någon undersökning. I intervjuerna har det talats lite om problemet. Det 
kändes i mitt tycke inte lönsamt att fråga huruvida intervjupersonens företag någon gång hade 
mutat en tulltjänsteman eller liknande, då svaret med all säkerhet hade blivit nej. Jag 
misstänker inte heller på något sätt att detta skulle kunna ha skett, men valde bara att ta upp 
ämnet under en gång under samtalet med Torbjörn Lundberg. Han kommenterade han saken 
såhär: 
Den existerar men det är ingenting som vi på Volvo sysslar med, på någon marknad. Sådant 
studsar bara tillbaka mot dig själv i det långa loppet.  
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4.6 Företagens riskhantering 

En av riskerna i mitt teoriavsnitt är händelsen att motparten inte uppfyller sin del av 
överenskommelsen. Ett av resultaten av min undersökning visar att en rättslig process i 
samband med detta är resurskrävande och byråkratisk i Argentina. I teoriavsnittet tar jag upp 
svenska handelskammaren samt kreditupplysningsbyråers roll då motparter skall bedömas, - 
förhoppningsvis kan urvalet av motparter utformas endast med hjälp av ovanstående expertis. 
Under intervjun med Héctor Peralta, Elof Hansson, talades det om företeelsen. Han jobbar 
med trading av stora mängder papper från såväl större som mindre leverantörer. Alla företag 
är olika men enligt Peralta sätter Elof Hansson stor tilltro till medarbetarnas förmåga att fatta 
beslut, trots brist på information. I denna beslutsprocess menade Peralta att vad som på 
svenskt vardagsspråk kan översättas till ”magkänsla” blir mycket viktig. Via erfarenheter 
skapas kunskaper och Peralta sade sig kunna värdera trovärdigheten hos en, för honom, okänd 
motpart med ganska låg felmarginal. Han erkänner att denna metod - att hålla med lokala 
agenter - har nackdelen att bevara den kommersiella risken inom företaget, men att de via tät 
kommunikation om all information som kan tänkas vara av vikt ändå lyckas hålla risken på en 
rimlig nivå.  
 
När du väl är i verksamhet gäller det att vara smart i sina val av medarbetare 

Eduardo Heidenreich, Qlikview 
 
Såväl Peralta, Heidenreich och Martín talar även positivt om att jobba med större 
leverantörer/kunder. Fördelarna med detta är att analysen av en större aktör inte är så 
krävande, om ens nödvändig. Med dessa större aktörer finns även en långtgående erfarenhet 
av samarbete, sades det i intervjuerna.  
 
Beträffande valutarisken så handlar företagen antingen i dollar med utlandet eller så 
valutasäkrar de affärerna via banker. Qlikviews agent Eduardo Heidenreich kasserar 
licensersättningar i dollar och serviceersättningar i pesos. Samtliga utlandstransaktioner 
sköttes med amerikanska dollar, till aktuell dagskurs. Enligt Heidenreich, Qlikview är den 
amerikanska dollarn tillräckligt säker för att kunna handla med utan att gå via övriga 
försäkringsåtgärder. Han erkände ett högre riskmoment men betonade fördelarna att de var 
snabbt och lämnade lite utrymme för missförstånd.   
 
Den politiska risken går enligt Oxelheim och Wihlborg (1997) inte att påverka som enskilt 
företag, det går bara att förutspå den och försöka ha en plan vad som görs när den slår in, 
framförallt innan den hinner få konsekvenser i form av andra risker. Samtliga företag började 
som nämnt med att tala om den politiska risken, nästan alla uttalade sig i stil med följande 
citat. 
 
Var vaken på vad som händer omkring dig ekonomiskt, var informerad om den politiska 
debatten. 

Pablo Vignolles, Uddeholm 
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Likaså gäller de politiska regleringar och lagändringar som, enligt Heidenreich, Qlikview, är i 
ständig förändring. Det gäller att vara uppdaterad angående dessa och helt enkelt acceptera 
situationen.  
 
Du får lägga enormt mycket tid på att hänga med i vad som händer. Om du inte är beredd att 
göra detta och inte kan ställa om dig efter nya regler eller ny valutakurs är du galen om du 
gör affärer här. 

Eduardo Heidenreich, Qlikview  

Analys och tolkning företagens riskhantering 

Kleim (1997) talar om accepterbar och oaccepterbar risk. Bevisligen är de risker som affärer i 
Argentina medför värda mödan, annars skulle inte företagen vara där. Dock tar jag i 
teorikapitlet upp många typer av modeller och listor för att bemästra omvärlden, dessa har det 
pratats mindre om. Det kan bero på att alla utom ett företag har lång tid på marknaden och 
deras egen kompetens i sitt handlande är den största garanten för relativt säkra affärer. Det 
kan även bero på det gap som ibland finns mellan teori och praktik och att företagen de facto 
använder liknande modeller bara att de har andra namn, eller att företagen använder egna 
checklistor och modeller i sitt utvärderingsarbete. Risker talas det om i alla de här momenten, 
fast i andra ordalag. Terpstras (1978) STEP - faktorer är fortfarande aktuella i sin uppdelning 
av de externa drivkrafterna som påverkar säkerheten på en marknad. Kleims (1997) 
uppdelning av positiva och negativa faktorer har även behandlats i form av att det för de 
svenska produktionsföretagen har blivit billigare att producera efter krisen och att en riskfylld 
marknad kan avskräcka potentiella konkurrenter. När det gäller medarbetare verkar det vara 
ett fundament att anställa folk med lokalkännedom och relevant erfarenhet. Detta tror jag 
gäller i alla sammanhang, fast möjligtvis i olika grad. För att diskutera lite kring det faktum 
att alla har lagt stor vikt på lokalt folk skulle detta kunna förklaras med en slags 
lokalpatriotism, något som sägs för att säkra fortsatt arbete. Men efter att ha studerat 
marknadens särart och risker så tror jag inte det är lokalpatriotism eller annan favorisering av 
de sina som har motiverat svaren.  

4.7 Framgångsfaktorer 

De flesta framgångsfaktorerna är redan nämnda i de tidigare avsnitten. Jag diskuterar och 
tolkar därför inte dem som redan nämnts.  Med frågan ”vad krävs för att en etablering i 
Argentina skall bli framgångsrik enligt den erfarenhet du har nu (Kritiska framgångsfaktorer, 
risker)?” har jag försökt få fram några goda tips för att bli framgångsrik i Argentina. Det 
generella rådet har varit att inledningsvis åka över och lära känna marknaden lite grann, och 
se vad du kan göra på den. Detta gäller säkerligen generellt då en ny marknad skall 
exploateras men givet riskprofilen, begränsad teknik och begränsat förtroende i näringslivet så 
blir närvaron viktig.  
 
 Lokal närvaro är ofta viktig för att göra affärer i Argentina.  

           Robin Pettersson, Exportrådet, Buenos Aires 
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På liknande sätt kommenterades saken i samtliga intervjuer. Det gäller för företaget att i sin 
analys söka hitta skillnader och likheter, svagheter och styrkor, möjligheter och hot för att 
sedermera försöka få dessa passa med sina egna mål. 
 
Du måste försöka hitta ett sätt att kombinera vad du vill göra och hur du kan göra det i 
Argentina.  

    Héctor Peralta, Elof Hansson 
 
Genom alla steg i processen kommer vikten av kunnigt folk in, de kan inledningsvis visa 
företaget hur de kan göra det de vill i landet. Via regelbunden kommunikation lär sig så 
småningom företaget vad som krävs på den specifika marknaden samt lär folket på plats vad 
som väntas av dem. Det gäller att behålla de personer som man etablerat en relation till, dessa 
personer känner både till marknaden samt företagets värderingar, metoder och förväntningar. 
Genom strategi och kommunikation minimeras sedan de risker som företaget kan påverka, 
och motsvarande så adapteras företaget till de risker som det ej kan påverka.    
 
Beträffande produkten visar inte någon av intervjuerna att konsumenterna på den inhemska 
marknaden skulle vara särskilt komplicerade som kunder. Eduardo Heidenreich, Qlikview, 
menar att om en produkt funkat i resten av värden kan den mycket väl sälja bra i Argentina. 
Av intervjuerna har framgått att själva faktumet att produkten faktiskt har gått bra i resten av 
världen är en god indikator på att den kan gå bra i landet. Att marknadsföra sina produkter 
som svenska är enligt Monica Martín, Alfa Laval positivt, eftersom Sverige associeras med 
god kvalitet. 
 
Övriga framgångsfaktorer har varit av ganska generell karaktär. Att företagaren skall stå på 
sig i alla lägen och inte låta sig bli överkörd, togs upp av Pablo Vignolles, Uddeholm, som 
menade att svenskar tenderar att ha ett lite försiktigt beteende, något som i Argentina kan 
betraktas som svaghet. Vignolles ansåg därtill att argentinare är ganska kreativa, arbetsamma 
men lite oorganiserade - skandinavernas organisationsförmåga tillsammans med argentinsk 
kreativitet kan vara ett gott koncept. 
 
Det har framgått i intervjuerna att affärer kan gå lite trögt i Argentina, mycket beroende på 
den rådande ekonomiska situationen. Därför nämns rådet om att försöka planera långsiktigt, 
att inte kräva omedelbara positiva resultat. 
 
Räkna inte med positivt resultat redan imorgon. Men står du dig i denna kan goda vinster och 
givande verksamhet uppnås. 
    Pablo Vignolles, Uddeholm 
 
På denna punkt stämmer även Robin Pettersson på Exportrådet i Buenos Aires in, likt de 
andra kommenterade han saken såhär. 
 
Tänk långsiktigt när du gör en satsning i Argentina. 
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5. Slutsatser och rekommendationer 
 

I kapitlet sammanfattar jag vad jag kommit fram till i studien. Jag diskuterar kort över motiv, 
distributionsmetoder, risker och riskhantering samt framgångsfaktorer för och i samband 
med svensk etablering i Argentina. Vidare avslutar jag med förslag inför framtida 
uppsatsämnen. Diskussionen är ett resultat av mina egna tankar och reflektioner. 

5.1 Tankar och reflektioner 

Mitt syfte var att genom en teoretisk och empirisk undersökning försöka sammanfatta en rad 
kritiska faktorer för etablering i Argentina. Resultatet ska kunna användas som underlag då 
andra svenska företag analyserar etableringsmöjligheter i landet. Givet syftet är jag nöjd med 
min undersökning och med mina resultat.  
 
Mitt arbete verifierar eller falsifierar inte en tes. Vad som presenteras är ett resultat fullt av 
beskrivningar och information rörande: 
 
Varför ett företag etablerar sin verksamhet i Argentina, hur det går till, vilka riskerna är och 
vilka faktorer som är kritiska för framgång. 
 
Därtill har jag intresserat mig för huruvida det går att avläsa ett mönster i intervjusvaren 
beträffande de kritiska framgångsfaktorerna för framgång i Argentina. Jag vet inte om mina 
svar här representerar generella sanningar, men jag vet att det finns ett mönster som jag har 
kunnat läsa av.   

5.2 Slutsatser och förslag  

Jag har valt att sammanfatta resultaten i 28 punkter gällande Motiv, Etablering, Risker, 
Riskhantering samt Framgångsfaktorer. Jag anser denna typ av redovisningsform tjänar mitt 
syfte eftersom uppsatsens intressenter lätt kan överblicka mina slutsatser. De absolut 
viktigaste slutsatserna sammanfattar jag sedermera efteråt, i ett separat avsnitt.  
 

Motiv 

• Argentina har rika naturtillgångar och en relativt välutbildad befolkning. 
• Befolkningen arbetar främst inom sektorerna service, jordbruk och 

tillverkningsindustri. 
• Sektorerna är inriktade mot export varför Argentina har ett välutvecklat exportorgan. 
• Argentinsk arbetskraft är förhållandevis billig. 
• Argentina och dess grannländer utgör 75 miljoner människor som talar samma språk. 
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Etablering 

• Ett företags etableringsform beror på dess mål för marknaden och dess resurser för 
detta. 

• Kunskap och kännedom om marknaden är viktigt vid etablering i Argentina. 
• De flesta svenska företag i Argentina går via en agent. 
• Vid framgång på en marknad lägger ett företag större resurser på distribution, denna 

process kan liknas vid en fyrstegstrappa. 
• Då svenska företag går vidare i distributionsprocessen följer ofta agenten med i den 

nya organisationen. 

Risker 

• Argentina är ett riskfyllt land, både vad gäller politiska och ekonomiska risker 
• Ekonomin är att klassificera som instabil. 
• Lagar ändras ofta och oväntade marknadsreglerar förekommer. 
• Den sociala situationen och köpkraften försvagades 2001, 70 procent av landets 

befolkning  lever i fattigdom. 
• Det förekommer korruption, på alla samhällsnivåer. 
• Rättsväsendet är byråkratiskt vad gäller handelstvister. 

Riskhantering 

• Svenska företag med verksamhet Argentina bör ha god koll på det politiska och 
ekonomiska läget i landet. Detta kan göras via olika riskmodeller samt allmän 
samtidskoll. 

• Attityden till kontrakt är inte alltid seriös i Argentina som i Sverige. 
• Exportkreditnämnden och privata rådgivare hjälper svenska företag i sin bedömning 

av motparter för att undvika risken att inte få betalt innan de uppstår. 
• Anställdas kompetens och erfarenhet sänker riskerna i sin bedömning av motparter. 
• Genom information och kommunikation växer företagets framgångsmöjligheter. 
• För att undvika negativa effekter av pesons växelkurs görs många affärer i dollar eller 

så valutasäkras de via banker. 

Framgångsfaktorer 

• Med kunnigt folk, en bra och nymodig produkt och ett starkt självförtroende kan ett 
svenskt företag lyckas bra i Argentina. 

• Med kapital och genom motivering av kunnig arbetskraft kan ett svenskt företag 
bedriva effektiv och relativt billig produktion i Argentina. 

• För svenska företag som handlar med pesos och har fullständig etablering eller vad 
gäller behövligheter till verksamhet i landet överhuvudtaget är det mer ekonomiskt att 
handla nationella produkter. 

• Det är bra att försöka tänka långsiktigt i sina affärer med eller i Argentina. 
• För den som gör detta kan goda vinster hämtas och ett troget klientel skapas. 
• Argentina är ett öppet land fullt av möjligheter för den som vet hur dessa skall 

utnyttjas. 
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5.3 Avslutande diskussion  

Argentina har rika naturtillgångar och en relativt välutbildad befolkning, lönenivån är låg och 
arbetskraft är förhållandevis billig. De flesta svenska företag i Argentina etablerar sig först 
försiktigt via en agent. Argentina är ett riskfyllt land, både vad gäller politiska och 
ekonomiska risker. Den sociala situationen har försvagats avsevärt sedan en ekonomisk kris 
2001, idag lever 70 procent av befolkningen i fattigdom.  Det förekommer korruption på alla 
samhällsnivåer i landet. Beträffande riskhantering är ofta agentens kompetens och erfarenhet 
fundamental för företagets riskbedömning och framgång. Genom regelbunden 
kommunikation lär sig företaget vad marknaden kräver och agenten vad företaget förväntar 
sig. Ett företag bör ha en långsiktig plan för Argentina, eftersom snabba vinster kan vara svåra 
att hämta, men på långsikt kan goda vinster ges. Slutligen, Argentina är ett öppet land, fullt av 
möjligheter för den som vet hur dessa skall utnyttjas!  
  

5.5 Förslag till framtida uppsatsämnen 

Internationaliseringsteori är aktuellt och mycket finns kvar att utforska. Riskområdet går att 
analysera långt mer, ur ett finansiellt perspektiv. På marknadsområdet kan affärskultur 
utforskas utförligare precis som management av utlandsfilialer, världen över.  
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Bilagor 

Bilaga 1, Intervjufrågor 

 
1 Varför etablerade ni er i Argentina?  
 

• Få med finanspolitiska, socioekonomiska och historiska aspekter 
 
2 Beskriv i detalj hur ni gick tillväga med etableringen:  
 

• Arbete parallellt med olika etableringsproblem?  
 

• Hur byggdes det första kontaktnätet upp för att kunna genomföra etableringen  
(handelskammare, banker, jurister, revisorer, andra svenska företag på plats)? 

 
• Vilka resurser satsade ni initialt? Hyra av lokal? Köp av lokal? Övriga resurser 

(inventarier, maskiner, lager etcetera)? Antal personer i den första organisationen?  
 

• Val av organisationsform? (Egen etablering & eget företag, samarbete med lokal 
partner, köp av lokalt företag, delägare i lokalt företag, representant på plats etcetera)  

 
• Vem utsågs att leda uppbyggnaden på plats (befattning, bakgrund, etcetera).  

 
• Den första affärsverksamheten - hur gick ni tillväga för att på plats etablera de första 

kundkontakterna? (tidigare exportkunder, handelskammarkontakter, samarbetspartners 
kontakter etcetera) 

 
3 Vad krävs för att en etablering i Argentina ska bli framgångsrik enligt den 
erfarenhet ni nu har? (Kritiska framgångsfaktorer, risker) 
 

• Börja med export och samarbete med en partner på plats?  
• Åk dit, lär dig affärsmiljön och tänkesätten? Etablera ett nätverk på plats; partners, 

kunder, andra svenska företag, banker, revisorer, advokater?  
• Börja försiktigt, öka resursinsatsen steg för steg?  
• Sök i det lokala nätverket efter en eller flera möjliga chefskandidater?  
• Köp kanske ett litet lokalt företag?  
 

4 Sammanfattning 
 
Ge dina (tre- fem – tio – eller många) goda råd till ledningen för ett företag som funderar på 
att etablera sig i Argentina. Börja med det viktigaste enligt din bedömning. 
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Bilaga 2 Intervjuer, i ordningen efternamn. 

Eduardo Heidenreich, ingenjör/MBA, direktör Data IQ Argentina, representant för Quilview, svensk kommunikationsprodukt 
 
1. Varför etablerade ni er i Argentina?  
 
Ur affärssynpunkt är Argentina två länder, ett underbart och ett fruktansvärt. Innan krisen 1999-2002 var vi främsta landet i Latinamerika ur teknisk synpunkt, 
denna fördel har vi förlorat till fördel för till exempel Chile och Brasilien. Landet är väldigt flexibelt vilket kan vara underbart då möjligheter du ej trodde fanns 
plötsligt dyker upp. Det fruktansvärda är att reglerna ändras så ofta att du får lägga enormt mycket tid på att hänga med i vad som händer. Om du inte är beredd 
att göra detta och inte kan ställa om dig efter nya regler eller valutakurs är du galen om du gör affärer här. Därtill har det med kompetens att göra. Vår bransch är 
informationsteknologi, detta kräver utbildad personal, något som det finns gott om i Argentina. Jag tror fortfarande att utbildningsnivån per capita är högst i 
Latinamerika.  
 
2. Beskriv i detalj hur ni gick tillväga med etableringen:  
 
Efter 2002 har landet börjat hämta sig igen och ett avslut på 1900-talet där investeringarna låg på bottennivå till en katastrofal inledning på 2000-talet är många 
företag återigen i uppbyggnadsfasen, i denna är det beroende av informationsteknologi. Jag representerar Quilview som är ett svenskt informationssystem för 
företag. Jag är ingenjör och har tidigare internationell erfarenhet samt har jobbat med olika projekt innan, dessa meriter talade väl för mig då Quilview ville nå 
den argentinska marknaden.   
 
3. Vad krävs för att en etablering i Argentina ska bli framgångsrik enligt den erfarenhet ni nu har? (Kritiska framgångsfaktorer, risker);   
 
Du måste ju givetvis ha finansiering för dina projekt, har du endast filial täcker du ju det med pengar hemifrån men om du vill starta eget här är möjligheterna att 
hitta finansiering dålig och till stor del beroende på ditt personliga kontaktnät. För vår del arbetar vi idag med egna pengar en del och lån från kontakter. Det är 
väldigt jobbigt att på formel väg låna pengar, de banker etcetera kräver att se hundraprocentiga möjligheter till framgång, något som du i affärer aldrig kan lova.  
 
När du väl är i verksamhet gäller det att vara smart i sina val av medarbetare, kunder och leverantörer. Vi arbetar mycket med stora företag, det är eftersom vi 
marknadsför en produkt som framförallt större företag har användning för. Därtill utgörs, som ofta i teknikbranschen, våra underleverantörer av större företag. 
Men vad jag kan säga annars om risken att inte få betalt så är den hög här, inte bara på grund av brist på medel utan på grund av bristande respekt för formella 
överenskommelser. Det är lite svårt att förklara för en svensk, jag tog min MBA i Frankrike, jag har jobbat i Tyskland och Frankrike och enligt mina erfarenheter 
är respekten för kontrakt och till och med handslag mycket mer påtaglig utomlands, alltså i vissa länder. Här ses ett kontrakt mer som en formell form av artighet, 
men att bryta mot det är inte det värsta du kan göra. Och även om vi skyddas av samma lagar som ni i Europa gör så får ju lagen sin kraft i konsekvenserna av att 
bryta mot dem. Om du här vill föra en process mot någon som hamnat i obestånd eller som av annat skäl ej betalat dig kommer det att ta lång tid och kosta 
mycket pengar, de två mest knappa faktorerna i affärer (skratt). Med andra ord här blir det inte alltid konsekvenser av ett lagbrott. 
 
För att undvika förluster i växelkursen tar vi betalt i dollar vad gäller licensinkomster och beträffande tjänster i pesos. Samtliga utlandsfakturor betalas och 
inkasseras i amerikanska dollar. Dock valutasäkrar inte vidare utan kommer överens om en summa i dollar som sedermera betalas oavsett kursförändringar, 
hittills har detta gått vägen men i det här landet vet man aldrig. Men dollarn är tillräckligt säker enligt vår erfarenhet det är dessutom väldigt snabbt och enkelt att 
ha den lösningen. På så vis uppstår inte heller några missförstånd, 1000 dollar är 1000 dollar. Därtill skall nämnas att det är ganska komplicerat att slussa ut 
pengar ur Argentina, även om reglerna har ändrats (se teori, kommersiell risk i Argentina).  
 
4 Sammanfattning 
Ge dina (tre- fem – tio – eller många) goda råd till ledningen för ett företag som funderar på att etablera sig i Argentina. Börja med det viktigaste enligt 
din bedömning. 
 

• Ha ett stabilt kontaktnät eller lägg mycket tid på att alliera dig med rätt folk. 
• Var beredd på plötsliga förändringar i reglerna, valutan och samhället i stort. 
• Ha en stark kommersiell vision.  
• Passion för vad du säljer, folk här uppskattar god marknadskommunikation och känsla för sitt yrke och märker snabbt om du inte tror på det du gör. 

 
Torbjörn Lundberg, Chef Affärsutveckling Volvo Car Overseas Corporation. 
 
1. Varför etablerade ni er i Argentina?  
 
Detta var så pass längesedan så jag saknar relevanta uppgifter om etableringsbakgrunden. Lundberg hänvisar till On Location… Images of Swedish 
Entrepreneurship in Latin America. (Blomé 1997).  
 
Argentina var till exempel Volvos andra största exportmarknad, efter Finland och bilfabrikörens första exportmarknad. Detta skedde redan 1930, tre år efter att 
Assar Gabrielsson och Gustaf Larsson hade startat bolaget och motiverades med att svenskarna gjorde sina bilinköp under våren och sommaren. För att minska 
fluktuationer i verksamheten hade således Gabrielsson och Larsson strategin att identifiera en marknad på vilken de kunde sälja under svensk höst och vinter. 
Lotten föll på Argentina som då var Latinamerikas rikaste land. Att de inte etablerade direkt i till exempel Förenta Staterna berodde på att denna marknad 
redan var hårt konkurrensutsatt av egna producenter. (Torbjörn Lundberg/On Location Images).  
 
2. Beskriv i detalj hur ni gick tillväga med etableringen:  
 
I Argentina just har vi inte alltid haft egna bolag utan jobbat med någon utsedd importör, som inte är ägd eller utsänd av Volvo i sig överhuvudtaget. Det har gått 
i omgångar när det gäller Argentina. Vi hade till exempel en privat importör fram till 80-talet sen startade vi Volvo cars Argentina runt början av 1990 talet som 
lades ner1999, inte bara pga. krisen utan Argentina är en dieselmarknad och eftersom vårtproduktutbud på den tiden hade inga dieslar, försvann en stor del av 
marknaden försvann då vårt vi hade fasat ut 240 och 740 serien. Därefter blev vi en del av Ford Motor Company, som redan hade dotterbolag därnere – Ford 
Argentina. Där är Volvo och PAG (Premium Automobil Group) en division inom Ford. Så idag har vi ett dotterbolag under Fords paraply. När det gällde att 
starta Volvo Cars i Argentina på 90 talet så hade vi naturligtvis väldigt bra hjälp av en del argentinska nyckelpersoner, varav Martin Comas är den viktigaste och 
han har varit ”Mr Volvo” i 30-40 år på plats både på lastvagnssidan och på personvagnssidan. Han har hjälpt oss under alla år under olika etableringarna av bolag 
och även när vi lade ner Volvo Cars Argentina hjälpte han till med det och såg vi till att säkra våra anställda så att den kompetensen gick över till den privata 
importören och sen när vi sade upp den och gick in i Ford såg vi till att så många som möjligt hängde med dit trots deras anställningsstopp tack vare ett 
rekryteringsföretag. Kort sammanfattat så är det tre faser, en etableringsdel under privatimportör, en egen organisation och en sista inom Fordgruppen. 
 
Vilka resurser satsade ni initialt? Antal personer i den första organisationen?  
 
Mellan tummen och pekfingret (betänketid) mellan 15 och 20 stycken. 
 
Val av organisationsform? 
 
Privatimportör, eget bolag och idag del av Fords dotterbolag. Vi säljer cirka 250 bilar per år i Argentina men känner inte av några direkta fördelar av att ingå i 
Fordgruppen vad gäller positiva externa effekter etcetera.  
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Vem utsågs att leda uppbyggnaden på plats? 
 
Thomas Malm, svensk och numera pensionerad direktör. Uppgiften att leda den egna organisationen 1995 gavs åt Thomas Andersson, en ung svensk som innan 
hade jobbat för Volvo i Tyskland. Comas var med även i denna process.  
 
Den första affärsverksamheten - hur gick ni tillväga för att på plats etablera de första kundkontakterna?  
 
Vi hade ju ett återförsäljarnät sedan många år tillbaks som sedan tidigare sköttes av vår privata importör som sedan gick över till att samarbeta med Volvo Cars 
Argentina. Så att många av återförsäljarna som sålde och servade Volvobilar hade redan varit 20-30 år på marknaden.  
 
3. Vad krävs för att en etablering i Argentina ska bli framgångsrik enligt den erfarenhet ni nu har? (Kritiska framgångsfaktorer, risker);   
 
Den vägen vi valde var nog ganska lyckad, dvs. att man etablerar förtroende för någon som i sig har inflytande vilket i vårt fall blev Martin Comas som vi haft 
hjälp med i många fall. Det är viktigt att ha någon med kontakt med myndigheter och som känner till marknaden, vad kunderna vill ha. Detta rör det operativa, 
emellertid har vi vissa grund - och kärnkoncept som gäller globalt men hur vi kommunicerar det kan skilja sig. T.ex. har vi inte kvinnor i reklamen på 
Mellanösternmarknaden. Sådana saker gäller även för Latinamerika även om det rör sig om andra skillnader och inte är lika drastiskt. I regel utgår vi från det 
material vi har och så omarbetar vi det något i sin kommunikation och den som leder oss där är återigen återförsäljarna.  
 
Sen skall man ha klart för sig att Volvo är en premiumbil i Argentina, det gäller egentligen generellt världen över. Just i Argentina gäller en annorlunda typ av 
kundvård. Vi kan till exempel inte alltid skicka direktreklam eftersom många av våra kunder vill vara anonyma. I vissa fall är det även så att Volvoägarna på 
denna marknad har egna chaufförer och därav saknar kunskap om vägegenskaper etc. så det är mycket mer komplicerat med kundvård och kundkontakt.  
 
Har du någon kommentar till företagskorruption i landet, det vill säga om förhållanden plötsligt ändras. Finns det inofficiella metoder att skynda på 
processer etcetera?  
 
Den existerar men det är ingenting som vi på Volvo sysslar med, på någon marknad. Sådant studsar bara tillbaka mot dig själv i det långa loppet.  
 
4. Sammanfattning 
- Ge dina (tre- fem – tio – eller många) goda råd till ledningen för ett företag som funderar på att etablera sig i Argentina. Börja med det viktigaste 
enligt din bedömning. 
 

• Om vi utgår från den bransch jag är i skulle jag gett dem rådet att ha en bra partner, antingen i form av anställd eller konsult eller att de skapar sig en 
importör. Detta kan du börja med innan du verkligen investerar och startar eget bolag.  

 
• Den här typen av marknader är förenad med en extrem risk, ingen kunde ju ha förutsett omfattningen av tangokrisen. Vi gick i stort sett från full till 

obefintlig försäljning på ett dygn och det ställer stora krav på både samhället och strukturen. Emellertid är de på bättringsvägen varför Argentina 
idag går ganska bra. Men risken minimerar du genom att jobba tätt med en kunnig partner och att ha tät kommunikation med denne. Så var vaken på 
samhällsekonomin och förhör dig om den. Försök se vad som händer i den politiska debatten, vid val och regeringsskifte brukar stora förändringar 
ske, sådana som du ej kan påverka. I Peru dubblade de t.ex. importskatten av bilar till förmån för egen produktion vilket ändrade vår försäljning från 
1000-100 bilar per år. I ett sånt läge gäller det att vårda dina befintliga kunder och satsa på dem, på så sätt lyckas du rida ut en intern kris. På Volvo 
sysslar vi inte med mutor osv., det slår endast tillbaka mot dig utan vad du får göra är att lägga om din strategi - vara smart. I vårt fall blev denna 
strategi att vårda eftermarknaden och ta hand om de bilar som finns.  

 
• En sak som har förändrats i Argentina är att det har blivit mer osäkert ur en social synpunkt, rån osv. har ökat markant. Och kör du då en Volvo 

utsätter du dig för en viss risk vilket vi har noterat både bland både medarbetare och kunder. Går detta längre kan efterfrågan på en annan typ av bil 
komma att bli aktuell. Om vi till exempel ser på Brasilien är i stort sett alla Volvo S80 modeller armerade. Detta är en risk i sig, dvs. en risk att köra 
våra produkter och kan påverka försäljningen eftersom en armerad bil kostar det dubbla.  

 
Monica Martín, HR Alfa Laval Argentina 
 
1. Varför etablerade ni er i Argentina?  
 
Argentina hade mycket handel med Sverige genom en stor svensk sjöfartsindustri som försedde oss med industrivaror och som vi försedde framförallt med 
jordbruksprodukter. Detta var mycket länge sedan så detaljer angående utvärderingar av landet etcetera har jag ingen kunskap om. 
 
2. Beskriv i detalj hur ni gick tillväga med etableringen:  
 
Martíns information har på hennes egen påvisning kompletterats av ett informationsutskick.  
1878 tog svensken Gustav de Laval patent på en maskin som separerade grädde från mjölk. Svensken och före detta sjökaptenen Erik Adde tog uppfinningen till 
Argentina, som han via tidigare erfarenheter till sjöss kände till. Adde såg att trots Argentinas nästan oändliga tillgång på nötkreatur var dessa förknippade med 
kött och endast en procent användes som mjölkkor. Laktosprodukter importerades istället från Danmark och Frankrike. Med hjälp av de Lavals maskin och 
Addes arbete kom detta dock att ändras och Argentinas laktorindustri var född. Nu exporterade istället Argentina saltade laktosprodukter till utlandet, framförallt 
till England och under namnet La Escandinava, som vad ett resultat av svenskar i Argentina, med Adde fanns även Wilhelm Goldkuhl och George Broström vars 
arbete hjälpte landets laktosindustri i stora mått. Detta var startskottet för svensketableringar i det latinamerikanska landet. Svenska industrigiganter såsom 
Sandvik, Asea (ABB), Ericsson, AGA etcetera kom med unga svenska entreprenörer med uppgift att lära känna landet och lyckas i det. Under denna perioden 
flyttade även många svenska unga ingenjörer till Argentina, för att jobba i den svenska industri - och teknikföretagen, 1900 var tio procent av de Argentinas 
ingenjörer svenskar eller av svensk härkomst.  
 
1907, några år efter ankomsten, öppnades den första reparationsverkstaden för maskinerna. Idag känn det naturligt att ha costumer support och att man kan laga 
trasiga produkter men på i denna tidens ekonomi fanns inte den tanken varför en reparationsverkstad, med garanti för sina kunder var väldigt välkomnad. Mycket 
tack vare dessa verkstäder vågade Argentinas estancieros (ägare av estancias/stora gods), skolor och andra typer av företag investera i de Lavals maskin.  
 
3. Vad krävs för att en etablering i Argentina ska bli framgångsrik enligt den erfarenhet ni nu har? (Kritiska framgångsfaktorer, risker);   
 
Argentina är ett väldigt dynamiskt land, vi brukar ha väldigt korta ekonomiska cykler och företag måste anpassa sig till plötsliga förändringar och framförallt ha 
en stabil långsiktig plan för landet. Det kan vara mycket svårt att få in god vinst i början, eftersom de omkringliggande omständigheterna kan förändra mycket för 
din verksamheten. Var inte heller för godtrogen, och lita inte heller blint på formella överenskommelser, man vet aldrig med folk och det tror jag inte är något 
specifikt just för oss argentinare utan det gäller nog i många länder.  
 
Därtill gäller det nog att ha lite erfarenhet eller alliera sig med någon som har det, det tror jag gäller även i Sverige även om risken att bli lurad kanske är lägre 
där. Men en bra start är att vara svensk (skratt), det finns inte procentuell sett många svenskar eller svenskättlingar i Argentina men de som finns har på många 
sätt varit tongivande och det vår perception av Sverige är mycket positiv. Om vi till exempel pratar om vissa industrier, till exempel stål associeras detta ofta 
direkt med Sverige som land. Och många associerar landet med kvalitet.  
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4. Sammanfattning 
Ge dina (tre- fem – tio – eller många) goda råd till ledningen för ett företag som funderar på att etablera sig i Argentina. Börja med det viktigaste enligt 
din bedömning. 
 

• En omfattande marknadsundersökning, precis som överallt men framförallt i ett land som detta, framförallt måste du ta reda på vad en argentinare 
väntar sig av dig – om du nu avser en konsumtionsprodukt. . 

 
• Verksamheterna i landet beror mycket på landets ekonomiska tillstånd och investeringsnivån varierar mycket. Försök komma hit när det går bra, för 

när ett land börjar hämta sig ur en lågkonjunktur finns det många hål att fylla i industrin och hos konsumenter. Lyckas du hitta ett sätt att tillgodose 
dessa behov är det en bra start. 

 
• Argentina är ett land med stark jodbruksindustri, som till stor del är exportinriktad. Uppfinningar som kan effektivisera denna välkomnas ofta och 

denna marknad tycks alltid växa. 
 

• Ett generellt tips, förutsatt att det inte är för dyrt, är att ta något som redan har gått bra i Europa. Den typiske argentinaren är inte rädd att prova på 
nya saker. 

 
Héctor Peralta, Elof Hansson Argentina,  Key account manager, pappersinköp  
 
1. Varför etablerade ni er i Argentina?  
 
I Sydamerika finns stora naturrikedomar och mycket folk, förr i tiden innan politiken, diktaturer och kriser tog vid var tanken om Amerika som 
framtidskontinenten mycket mer närvarande, för hela Amerika där Argentina var det rikaste latinamerikanska landet. Det fanns under en lång tid en slags 
föreställning här om att Argentina kunde föda hela världen, det var ju trots allt silverlandet (skratt). Eftersom vi dels är i pappersindustrin och Argentina, samt 
kringliggande länder har enorma tillgångar på området sökte EH sig hit. Vi är spansktalande varför det blir det viktigt att ha både kontor här och i Brasilien. 
Därtill var Buenos Aires ur affärssynpunkt latinamerikanska huvudstad och porten till Sydamerika, något som staden till viss mån fortfarande är men med 
undantaget av stor konkurrens från Brasilien och Chile som idag har starkare och till viss mån stabilare ekonomier än vad Argentina har.  
 
b. Detta var som sagt ganska länge sedan. Varför skall ett svenskt företag etablera i Argentina idag? 
 
Jag har jobbat både för svenska och argentinska företag och enligt min erfarenhet är era företag mycket väl organiserade, lägger mycket vikt på kunskap och har 
en god kommunikation mellan medarbetarna. Vi är lite mer gammalmodiga i våra organisationsmodeller men vad som kan känneteckna oss är hög kreativitet och 
arbetsvilja. Jag tror att man i utlandet kan dra nytta av dessa egenskaper, blandat med era kvaliteter beträffande organisation etcetera. Därtill beror det ju mycket 
på vad du erbjuder men en tumregel här borta brukar vara att funkar det i Europa så kan det mycket väl funka här, en argentinare är lite av en latinamerikansk 
europé och denne ofta söker blicka över mot Europa för att se vad som händer där (skratt). 
 
2. Beskriv i detalj hur ni gick tillväga med etableringen:  
 
I ett tidigt stadium assignerades en lokal agent i Argentina, som därtill och härifrån även skötte affärerna i Uruguay, Paraguay och i till viss del Chile. Men det 
var ännu inte tal om kontor och fast etablering utan EH opererade endast genom denna agenten, av argentinsk härkomst.  
 
3. Hur byggdes det första kontaktnätet upp för att kunna genomföra etableringen  
 
EH har en lång historia i Argentina och efter ett tag 1988 ansåg ledningen var dags att öppna ett kontor i landet. Chef blev Luís Jeréz, utbildad tekniker och 
argentinare och som i det stadiet var EH’s agent varför erfarenheten och kontaktnätet redan var befintliga.  Jag hade själv jobbat för EH i Argentina innan men 
lämnade det för ett tag för att senare återvända 1989. Så kunderna kände vi redan tack vare Jeréz och tidigare agenter. 
 
Vilka resurser satsade ni initialt? 
 
Vi köpte ett kontor i centrala Buenos Aires på 200 kvadratmeter med ett dubbelgarage. Fyra personer anställdes, men idag är vi bara tre. Jeréz, jag och en 
sekreterare. 
 
3 Vad krävs för att en etablering i Argentina ska bli framgångsrik enligt den erfarenhet ni nu har? (Kritiska framgångsfaktorer, risker);   
 
Det är fundamentalt att känna till marknaden, dess regler och kultur. Därtill kommer vikten i att ha god kommunikation med moderbolaget. Det kan inte finnas 
stor kunskap utan rigid kommunikation för då spelar inte denna kännedom någon roll, och den skapas heller inte på samma sätt. Du måste försöka hitta ett sätt att 
kombinera vad du vill göra och hur du kan göra det i Argentina. Det sista sköter vi och genom den kommunikationen vet vi vad som väntas av oss och 
moderbolaget lär sig hur det sköts. Därtill det generella rådet att försöka vara på rätt plats rätt tid, det vill säga att du i praktiken försöker följa med i vad som 
händer och var det händer någonstans och fråga dig själv om du kan tillföra något på denna plats. Utöver denna lokala kompetens, som krävs för att uppnå den 
första punkten krävs en viss kulturell förståelse och ett tålamod. Regler och presidenter må avlösa varandra, kurser ändras etcetera men om du är ihärdig och har 
detta tålamod kommer det gå lättare för dig att tjäna pengar här. 
Med tiden lär du känna marknaden och lär dig att se dess möjligheter, jag tror att 30% av framgången här tillskrivs av kännedomen och resten av förmågan att se 
möjligheterna.  
 
4 Sammanfattning 
Ge dina (tre- fem – tio – eller många) goda råd till ledningen för ett företag som funderar på att etablera sig i Argentina. Börja med det viktigaste enligt din 
bedömning. 
 

• Anställ rätt folk, oavsett om du går via agent eller om du installerar dig själv på platsen. Detta bör du jobba mycket med och om något går dåligt bör 
du se över detta och inte ge upp. Att ha en stark man här är guld värt. 

 
• Ha tålamod och en långsiktig plan. Detta är inte USA och det kan vara svårt att dra in snabba pengar, med tiden kan det dock gå bra då det finns en 

relativt hög lojalitet till märken och så vidare bland det argentinska folket, som kan vara lite sentimentalt (skratt). 
 

• Var vaken på den politiska debatten, vad som i Sverige förändras på fyra år händer här på en natt, och det behöver verkligen inte vara till din fördel.  
 

• Därtill är det kommersiella livet, ur viss synpunkt, mindre formellt än i många andra länder. På många håll i världen betraktas till exempel ett 
kontrakt nästintill som någonting heligt, och det största momentet i en affär är att nå själva kontraktet, detta i sig implicerar stor säkerhet i samband 
med transaktionerna. Här i Argentina respekteras inte kontrakt på samma vis. Att skriva kontrakt är enkelt, utmaningen gäller att se till att det följs.  
Nu arbetar jag förvisso med större aktörer, varför säkerheten ökar en aning. Men som utlänning bör du vara uppmärksam på detta, mycket i det fallet 
handlar om att tener calle (ha magkänsla), och den tror jag man behöver ha en stor erfarenhet av marknaden för att kunna använda. Jag kan ganska 
enkelt tack vare min erfarenhet bedöma en motparts benägenhet att fullfölja det vi kommit överens om eller ej, om du är ny här blir det kanske 
svårare. Det är därför det är bra med att hitta rätt folk.  

 
• Stå på dig och tro på det du gör så kommer det säkert gå utmärkt! 
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Pablo Vignalles, Chef Stålproduktion, Uddeholm SA.  
 
1. Varför etablerade ni er i Argentina?  
 
Uddeholm är ett svenskt företag som har varit cirka 80 år i landet. Detta skedde under epoken av stora utländsks industriinvesteringar i Argentina. Vi tillverkar 
stål för speciellt bruk och Argentina är ett land med stora naturrikedomar och relativt billig arbetskraft. Därtill antar jag att det ansågs strategiskt viktigt att vara 
här på plats, eftersom vi kan exportera ut till våra grannländer men även eftersom vi hade goda hamnmöjligheter österut, mot Europa. Mer aktuellt idag så har vi 
mångårig kompetens inom området bland våra anställda och dessutom är löneläget relativt lågt här. Jämfört med Sverige tror jag vi har billig arbetskraft 
 
2. Beskriv i detalj hur ni gick tillväga med etableringen:  
 
Från början genomfördes en omfattande marknadsundersökning beträffande marknaden, potentialen och konsumenterna för specialtillverkat stål. Man började 
försiktigt för att senare eskalera verksamheten, hittills har allt gått bra och idag räknar vi med ett brett klientel bestående av över 300 beställare, merparten är 
företag som verkar i Argentina men fem procent exporteras till Paraguay, Chile och till viss mån Brasilien, som dock har sin egen filial varför denna export ej är 
omfattande.   
 
Hur byggdes det första kontaktnätet upp för att kunna genomföra etableringen  
 
Vi jobbar med en despachante, alltså en kommersiell agent som tar hand om kommersialiseringen av våra produkter. Från Sverige görs beställningar och 
fakturor, samt det legala arbetet, vi tar sedan emot dessa, producerar enligt anvisning och därefter tar despachantens arbete vid, Tradingarbetet.  
 
Vilka resurser satsade ni initialt?  
 
Från början köptes en lokal i Buenos Aires, åren gick och verksamheten växte. Vi var sex stycken från början och idag är vi 60. Nyligen byggdes nya lokaler och 
kontor och där jobbar vi idag. 
 
Vem utsågs att leda uppbyggnaden på plats? (befattning, bakgrund) 
 
Från början leddes företaget av en svensk, som var här i 30 år, idag är vår lokale VD argentinare. Han heter Federico Kade och är ingenjör. 
 
Den första affärsverksamheten - hur gick ni tillväga för att på plats etablera de första kundkontakterna? 
 
Vi gick via en despachante. 
 
3. Vad krävs för att en etablering i Argentina ska bli framgångsrik enligt den erfarenhet ni nu har? (Kritiska framgångsfaktorer, risker);   
 
Var vaken på vad som händer omkring dig ekonomiskt, var informerad om den politiska debatten. Hur du gör detta beror väl, men tidningar, journaler, och 
organisationer som IMF (på spanska FMI) brukar ge dig den viktigaste informationen. Vi led nyligen av en storskalig ekonomisk kris och även om vi idag räknar 
med bättre förhållanden och leds av en president som uppmuntrar utländska investeringar vet man aldrig vad som blir i framtiden. 
 
De flesta företag startad med Tradingverksamhet för att sedermera etablera sig, det tror jag är en bra väg för då har du mindre att förlora vid sämre tider och 
under tiden lär du känna marknaden. Givetvis är det fundamentalt att du i denna första organisation kontrakterar kunnigt folk, eftersom din verksamhet ur 
klientens synvinkel kommer utgöras av dessa personer.  
 
Om du startar filial i landet är det enligt min erfarenhet jätteviktigt att hålla regelbunden kontakt med huvudkontoret. Sr. Kade pratar med Sverige dagligen, 
vilket ny teknik förenklar. På så sätt är alla up to date i verksamhetens processer och du slipper tråkiga överraskningar som med hjälp av kommunikation och 
sunt förnuft kanske kunde ha undvikits.  
 
4. Sammanfattning 
Ge dina (tre- fem – tio – eller många) goda råd till ledningen för ett företag som funderar på att etablera sig i Argentina. Börja med det viktigaste enligt 
din bedömning. 
 

• Åk och lär känna marknaden och kulturen i stort. I det skedet kan du även försöka identifiera och kontakta potentiella kunder. 
 

• Läs på lite om reglerna, som annars kan komma att verka ologiska och överraskande samt är i ständig förändring. 
 

• Räkna inte med positivt resultat redan imorgon. Men står du dig i denna kan goda vinster och givande verksamhet uppnås. 
 

• Försök så mycket som möjlig, om du driver produktion, att jobba med inhemska råmaterial. Vår valuta sätter oss i underläge i samband med 
utlandshandel och importproceduren är en aning komplicerad, exempelvis hade vi under krisen stenhårda regler på valutautförsel från Argentina. 
Detta har förbättrats idag, men med ett starkt nationellt kontaktnät behöver du inte oroa dig för problem av den sorten. 

 
• Tro på dig själv och stå på dig. Jag har varit i Sverige och inser att vad en argentinare säger på tio minuter säger en svensk med ett fåtal ord. 

Tystnad, och försiktigt beteende tolkas ofta som ett tecken på svaghet här och vad jag har förstått är tystnad mer ett tecken på reflektion och styrka i 
era länder. Därför kan en svensk i en diskussion med en argentinare förlora sakfrågan, endast för att argentinaren pratar mer – även om svensken må 
ha rätt i det han säger.  

 
Robin Pettersson, Consultant Swedish Trade Council, Buenos Aires 
 
4 Sammanfattning 
Ge dina (tre- fem - tio - eller många) goda råd till ledningen för ett företag som funderar på att etablera sig i Argentina. Börja med det viktigaste enligt 
din bedömning. 
 

• Förbered dig väl. Var noga med att veta hur marknaden för din produkt ser ut och vilka regler som gäller. 
• Välj dina samarbetspartners väl och gå grundligt tillväga när du väljer.  
• Tänk långsiktigt när du gör en satsning.  
• Lokal närvaro är ofta viktig för att göra affärer i Argentina.  
• Sammanfattningsvis rekommenderar jag företag som är intresserade av den argentinska marknaden att vända sig till Exportrådet för råd och hjälp. 
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Bilaga 3 Karta Argentina 
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Bilaga 4 Sveriges ekonomiska utbyte med Argentina 

T R A D E   P R O F I L E  ARGENTINA 

  

2003 2004 2005 
Jan-June 
2005 

Jan-June 
2006 

 Change 
2006/ 
2005% 

 

SWEDISH EXPORTS (SEK 1000) 582 154 1 421 677 1 510 905 928 532 588 706 -37 
 

SHARE OF TOTAL SWEDISH EXPORTS (%) 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1  
 

FOOD 15 432 18 102 16 684 9 742 6 976 -28 
 

RAW MATERIALS; FUELS 936 2 249 97 612 97 494 767 -99 
      WOOD 1 0 0 0 0  
      PAPER PULP 0 0 0 0 0  
      ORES 193 212 0 0 170  
      FUELS 653 2 015 97 494 97 489 559 -99 
 

CHEMICAL PRODUCTS 121 292 137 399 160 881 81 474 90 960 12 
      PHARMACEUTICALS 49 117 39 546 59 554 28 580 34 730 22 
 

SEMI-MANUFACTURES 115 713 127 490 150 298 73 513 69 750 -5 
      PAPER AND BOARD 50 529 50 894 50 189 20 320 20 868 3 
      WOOD MANUFACTURES 19 796 451 447 0 -100 
      PREFAB BUILDINGS 0 0 0 0 0  
      IRON AND STEEL 44 190 52 987 76 553 42 615 32 897 -23 
      NON-FERROUS METALS 9 937 15 100 13 766 6 391 9 561 50 
 

ENGINEERING PRODUCTS 319 527 1 097 639 1 063 179 662 052 413 389 -38 
      TOOLS 24 064 21 034 22 602 11 364 8 325 -27 
      MANUFACTURES OF METALS.N.E.S 5 567 4 562 7 592 2 457 5 403 120 
      POWER GENERATING MACHINERY 27 129 39 928 39 800 23 710 17 183 -28 
      AGRICULTURAL MACHINERY 391 936 958 218 776 256 
      CONSTRUCTION AND MINING MACHINERY 5 989 15 468 48 389 17 956 18 723 4 
      PAPER AND PULP MILL MACHINERY 14 444 8 143 6 304 1 886 4 972 164 
      MACHINES FOR SPEC INDUSTRIES N.E.S 11 964 18 532 24 180 9 594 10 651 11 
      METAL-WORKING MACHINERY 7 801 9 692 28 208 18 418 10 563 -43 
      HEATING AND COOLING EQUIPMENT 17 660 12 076 29 528 14 218 11 359 -20 
      PUMPS AND CENTRIFUGES 23 260 20 753 30 689 15 167 22 315 47 
      MECHANICAL HANDLING EQUIPMENT 6 930 12 470 40 645 19 227 32 556 69 
      PNEUMATIC ETC HAND TOOLS 4 672 9 494 7 087 3 809 5 655 48 
      BALL OR ROLLER BEARINGS 23 488 25 367 19 282 9 785 9 892 1 
      NON-ELECTRICAL MACHINERY N.E.S 26 361 30 528 51 371 25 062 23 425 -7 
      OFFICE MACHINES, ADP EQUIPMENT 3 553 9 399 9 306 3 410 5 418 59 
      TELECOMMUNICATIONS APPARATUS 30 254 713 660 442 245 318 970 178 370 -44 
      EQUIPMENT FOR DISTR ELECTRICITY 40 191 62 878 73 247 30 442 17 300 -43 
      APPARATUS FOR DOMESTIC USE 843 653 1 732 1 126 13 -99 
      MEDICAL INSTRUMENTS, APPARATUS 5 040 7 301 34 571 28 364 7 801 -72 
      ELECTRICAL MACHINERY N.E.S 7 332 40 093 11 191 4 268 4 845 14 
      PASSENGER CARS 9 288 10 624 16 659 5 276 3 867 -27 
      LORRIES, TRUCKS AND BUSES 2 220 752 0 0 0  
      PARTS FOR MOTOR VEHICLES 5 705 6 486 87 600 83 844 2 529 -97 
      SHIPS AND BOATS 24 8 127 127 0 -100 
      TRANSPORT EQUIPMENT N.E.S 149 3 161 0 2  
      SANITARY ETC. AND LIGHTING EQUIPMENT 42 27 177 91 18 -80 
      SCIENTIFIC ETC. INSTRUMENTS 14 881 16 450 29 216 13 093 11 164 -15 
 

OTHER MANUFACTURED GOODS 9 255 38 799 22 251 4 256 6 864 61 
      FURNITURE 22 295 490 4 361  
      CLOTHING 73 153 89 7 52 643 
 

SWEDISH IMPORTS (SEK 1000) 764 843 488 955 284 837 169 039 208 361 23 
 

SHARE OF TOTAL SWEDISH IMPORT (%) 0,1 0,1 0 0 0  
 

FOOD 154 056 160 241 185 523 121 906 148 270 22 
RAW MATERIALS 293 708 165 204 3 171 142 823 480 
FUELS 5 879 10 785 4 945 976 1 020 5 
CHEMICAL PRODUCTS 37 370 3 685 4 967 3 782 1 699 -55 
SEMI-MANUFACTURES 14 637 15 843 17 706 8 343 9 816 18 
ENGINEERING PRODUCTS 254 840 131 017 65 022 32 355 45 630 41 
OTHER MANUFACTURED GOODS 4 353 2 181 3 503 1 536 1 103 -28 

 

Källa Exportrådet, 2007 
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Bilaga 5 Bruttolöner i Argentina efter arbetssektor (2006)  

 

Sektor Bruttolön/ månad i USD 

Jordbruk, jakt, skogs och fiskindustri  246 

Gruvdrift och mineralutvinning 1092 

Tillverkningsindustri 474 

El, gas och vattentillförsel 723 

Byggsektor 291 

Handels, restaurang och hotell 296 

Transport, lager 475 

Finansiella tjänster 806 

Fastigheter, affärstjänster  334 

Offentlig administration, försvar 403 

Socialt arbete, utbildning, hälsa 268 

Övrig service sektor 366 
 
Källa: Agencia de Desarrollo de Inversiones, Republica Argentina  
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Bilaga 6 Ekonomisk översikt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Källa: www.indec.mecon.ar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BNP i miljoner pesos from. 1993. Blå linje=konstanta priser
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Bilaga 7 Företagsbeskrivning  

Alfa Laval 
 
Alfa Laval grundades 1883 av Gustaf de Laval under namnet AB Separator. Företaget är 
världsledande på värmeväxlare och separering av vätskor med centrifugalkraft.  Det var 
noterat på Stockholms Fondbörs till 1991 då det förvärvades av AB Tetra Pac. 2002 
börsnoterades bolaget på nytt. Alfa Laval har sitt huvudkontor i Lund, men har även fabriker i 
Indien och Kina. Alfa Laval omsatte år 2005 cirka 16,5 miljarder svenska enkronor och har 
omkring 10 000 anställda 
 
 
Elof Hansson Group 
 
Elof Hansson group är ett svenskt exportföretag med huvudkontor i Göteborg. Företaget 
startades av Elof Hansson 1879 i Hamburg, men i samband med första världskrigets utbrott 
flyttades huvudkontoret till Göteborg. Elof Hansson har tre affärsområden; skogsindustri, 
industriprodukter och konsumentprodukter. Företaget har 500 anställda och omsatte år 2006 
cirka 800 miljoner amerikanska dollar. 
 
  
Quilview 
 
Qlikview är ett analysverktyg för affärsprocesser. Företaget Quiltech har patenterat produkten 
som används för att analysera stora datamängder på hårdvara. Quiltech har cirka 150 anställda 
och omsatte år 2004 cirka 100 miljoner svenska enkronor. 
 
 
Uddeholm 
 
Uddeholm började sin stålproduktion i Värmland 1668 men det var först 1882 som 
produktionen började under namnet Uddeholm, som är en ort i Värmland. Idag verkar 
företaget i över 100 länder, har cirka 80 400 anställda och omsatte år 2006 2.16 miljarder 
svenska enkronor kronor 
 

Volvo Cars 
 
Volvo grundades 1927 och ingick i den svenska Volvokoncernen fram till 1999, då Ford 
köpte personbilstillverkningen. Volvo har sitt huvudkontor och en stor monteringsfabrik i 
Torslanda, Torslandaverken, i Göteborg. Tillverkningen av de mindre bilmodellerna är 
förlagd till Gent i Belgien. Volvo Cars har 25 000 anställda och omsatte år 2003 175 miljarder 
svenska enkronor. Totalt har Volvos alla företag cirka 75 000 anställda världen över.   
 
 
 
 
 
 
 
 


