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Sammanfattning 

Titel: Etablering i Tyskland- Framgång på vägen från Sverige till Tyskland 

Seminariedatum: 2011-06-09 

Nivå: Magisteruppsats inom företagsekonomi 

Författare: Kristoffer Forsman och Christian Thunström Karlsson 

Handledare: Lennart Bogg 

Nyckelord: Etableringshinder, kulturella aspekter, internationalisering, tyska 

förutsättningar. 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva hur en etablering i Tyskland kan gå till 

och undersöka vilka problem som kan uppstå. Vidare är syftet att ta fram en lathund 

som ska hjälpa företag med planeringen av sin etableringsprocess. 

 

Metod: Uppsatsen har använt en fallstudie över etableringsprocessen mellan Tyskland 

och Sverige. Primärdata har samlats in genom kvalitativa intervjuer med respondenter 

kunniga om etableringsprocessen. Den teoretiska referensramen består av 

internationaliseringsprocessen, etableringshinder och kulturella skillnader. Ramen har 

använts för att kunna analysera uppsatsens empiri och dra slutsatser.  

 

Slutsats: Uppsatsens slutsats är att Tyskland erbjuder en marknad med stor potential 

och det kan konstateras två sätt som är vanliga vid etablering i Tyskland. Det är antingen 

genom förvärv eller gradvis uppbyggnad av ett dotterbolag. För att lyckas med sin 

etablering bör företag tänka på att genomföra marknadsanalyser, utvärdera sin affärsidé 

ur tyska ögon samt att antigen rekrytera tillräcklig kompetens eller anlita konsulter. Det 

här för att undvika problem i form av byråkratiska myndigheter, skatteproblematik, 

bolagsregistrering och den heterogena marknaden som råder i Tyskland. 

 

 

 

  



  

 
 

Abstract 

 

Title: Establishment in Germany-Success on the way from Sweden to Germany 

Presentation date: 2011-06-09 

Course: Master thesis in business administration 

Authors: Kristoffer Forsman och Christian Thunström Karlsson 

Supervisor: Lennart Bogg 

Keywords: Barriers to entry, cultural aspects, internationalization, German conditions  

Purpose: The purpose with the essay is to investigate how a business establishment 

works and which problems that may arise. The goal is to present a checklist how to 

make a successful process of the establishment.  

Methodology: This thesis has used a case study of the establishment process between 

Germany and Sweden. Primary data were collected through qualitative interviews with 

respondents knowledgeable about the establishment process. The theoretical 

framework consists of the internationalization process, entry barriers and cultural 

aspects. The framework has been used to analyze the empirical material.   

Conclusions: The essay concludes that Germany offers a market of great potential. It 

also concludes that two ways are commonly used when establishing companies in 

Germany. One is through acquisition another company and the other through gradual 

development of a subsidiary. To succeed in its establishment companies should conduct 

marketing analysis. They must also evaluate their business idea through German eyes 

and if the company lack knowledge they must recruit sufficient expertise or hire 

consults. This is to avoid problems in the form of bureaucratic authorities, tax issues, 

company registrations and the heterogeneous market that exists in Germany.  
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1 Inledning 
I det här kapitlet kommer uppsatsens bakgrund och problemdiskussion att presenteras. 

Vidare kommer diskussionen att resultera i en problemställning och ett syfte för uppsatsen.  

1.1 Bakgrund 

Att vi nu går mot en ökad grad av globalisering är det många som menar och då syftas 

det ofta på en integrerad ekonomi där landsgränser inte längre utgör en begränsning 

utan det lyfts istället ofta fram möjligheter med en ökad internationalisering. Bevis för 

en ökad globalisering finns att hämta i statistik då det år 1969 fanns 700 multinationella 

företag i världen. År 1997 hade siffran stigit till 53 000 företag. Sverige följer denna 

trend och historisk sätt har Sverige varit en stor handelsnation med många 

internationellt stora företag exempelvis Sandvik, Scania, Alfa-Laval. (Blomstermo, 

Johanson, & Pahlberg, 2002) 

 
Geografisk expansion är ett viktigt steg för att få ett företag att växa och under senare år 

har trenden varit att även små och medelstora företag har gått in på den internationella 

marknaden. Det här är en viktig strategisk möjlighet att växa för dessa företag. 

Världsekonomin blir samtidigt mer integrerad och den tekniska utvecklingen bidrar till 

att göra integreringen lättare. De här anledningarna samt att allt fler hinder och 

regleringar plockas bort bidrar till att det kan förväntas en ökning av 

internationalisering för små och medelstora företag. (Beamish & Lu, 2001) 

1.2 Problemdiskussion  

Genom att expandera vidgar företag sina kundbaser och nya marknader öppnas. Det 

leder i sin tur till nya möjligheter för ökad produktion och tillväxt. Men företagen måste 

också vara medvetna om att ett nytt geografiskt område för med sig nya 

marknadsvillkor och att dessa kan skilja mycket från hemmamarknaden. Några 

utmaningar som ett expanderande företag måste ta itu med är att den kunskap och 

arbetssätt på hemmamarknaden troligtvis inte kommer att kunna användas på den nya 

marknaden. Därför ställer det krav på företagen att ny kunskap och nya arbetssätt måste 

införskaffas eller utvecklas för att kunna ta sig in på den nya marknaden. Andra 

utmaningar som företagen står inför är att nya affärsrelationer måste upprättas och 

företagen måste även legitimera sig som en ny aktör på marknaden. (Beamish & Lu, 

2001)  

 

Ett vanligt sätt att börja expandera är att sprida sig till länder som är kulturellt 

likasinnade som företagets hemland. Det är av vikt att ett företag som vill expandera 

utanför sin hemmamarknad knyter till sig ett internationellt nätverk vilka har kunskap 

om den internationella marknaden, har kännedom om lokala aktörer och kulturella 

skillnader. Om företaget knyter an sig ett liknande kontaktnät kan de få ta del av 

erfarenheter som samlats in under en längre tid samtidigt som kontaktnätet underlättar 

expansionen utomlands. Det betyder att det blir svårare för företag utan ett 
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internationellt kontaktnät att klara en etablering utanför sin hemmamarknad. (Sharma 

& Blomstermo, 2003)  

 

Tyskland är Europas näst folkrikaste land med en befolkning på 82 miljoner människor. 

Vidare är Tyskland världens fjärde största ekonomi efter länderna USA, Kina och Japan. 

Landet har ett starkt socialt skyddsnät där nära en tredjedel av BNP går till budgeten för 

sociala förmåner; till exempel skola, vård och pensioner. Det finns även skyddsnät för de 

anställda i form av fackföreningar som hjälper arbetstagaren gentemot arbetsgivaren. I 

landet råder även en hög grad av industrialisering och Tyskland är väldigt exportstarkt 

då de svarar för cirka 10 % av världens totala export. Den inhemska marknaden är också 

stor och innefattar allt ifrån bilindustri, kemiskindustri, elektronik och detaljhandel. 

(www.Landguiden.se)  
 

Ibland kan det gå snett vid nya etableringar och får ofta som konsekvens att det blir 

väldigt dyrt för det expanderande företaget. När Wal-Mart skulle internationalisera sig i 

Tyskland var landet världens tredje största ekonomi. Wal-Mart köpte upp 95 butiker 

mellan åren 1997-1998 från andra aktörer på den tyska marknaden och efter en del 

ombyggnationer som kostade mycket pengar var Wal-Mart redo att öppna. Men det gick 

inte riktigt som företaget tänkt sig utan företaget gjorde förluster på $200-300 miljoner 

per år. Anledningarna var dels att butikerna som förvärvades redan hade dåligt rykte 

hos kunderna och det gjorde att dessa redan från början var skeptiska mot Wal-Mart. 

Problem uppstod även med myndigheterna då affärerna endast fick vara öppna 80 

timmar i veckan vilket var den kortaste öppettiden i Europa. Företaget blev även 

anklagat för att bedriva priskrig mot små samt medelstora konkurrenter vilket även det 

är förbjudet i Tyskland. Något Wal-Mart inte heller hade räknat med var fackets starka 

position i Tyskland och det blev mycket dålig publicitet i pressen tack vare dåliga 

arbetsförhållanden och arbetarna gick även ut i strejk år 2002. Deras effektiva 

distributionssystem fungerade inte heller i landet och de amerikanska cheferna vidhöll 

engelskan och fick inte ut alla direktiv vilket i sin tur ledde till en ineffektiv organisation. 

(Ghauri & Cateora, 2005) 

 

Som författarna ser det kan en etablering vara komplicerad och det finns många saker 

att tänka på när ett företag skall in på en ny marknad. Det är inte enbart de rent 

affärsmässiga besluten som avgör om etableringen lyckas utan det innefattar också 

affärskultur, kontakt med myndigheter, sociala och juridiska aspekter. Det är också 

konstaterat att Tyskland är en stor marknad med mycket potential men det råder hård 

konkurrens samt att en misslyckad etablering kan bli mycket kostsam för en 

organisation. 
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1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur en etablering i Tyskland kan gå till och 

undersöka vilka problem som kan uppstå. Vidare är syftet att ta fram en lathund som ska 

hjälpa företag med planeringen av sin etableringsprocess. 

1.4 Frågeställning 

Vilka hinder kan uppkomma vid en etablering? 

Vilka åtgärder kan underlätta en etablering? 

1.5 Avgränsning 

Vi kommer att avgränsa oss till relationen mellan Tyskland och Sverige samt att 

avgränsa oss till etableringsförfarandet. Vi kommer även att enbart fokusera oss på de 

tyska bolagsformerna GmbH och AG.  
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1.6 Disposition 

Här följer en disposition över uppsatsens fortsatta upplägg. 

 

Kapitel 2  I detta kapitel kommer en överblick ges över uppsatsens 

vetenskapliga metod samt vilket sätt empirin valts att samlas 

in på. 

 

Kapitel 3 Här kommer den teoretiska referensramen för uppsatsen att 

presenteras med fokus på internationalisering, 

etableringshinder, kulturella aspekter och tyska 

förutsättningar. 

 

Kapitel 4 I detta kapitel kommer uppsatsens empiri del utifrån gjorda 

intervjuer med Tysk- Svenska handelskammaren, New Trade 

Markets och Nobia kök att presenteras.  

 

Kapitel 5 Här kommer en analys av det empiriska materialet att göras 

med fokus på internationalisering, kulturella aspekter och 

upplevda etableringshinder. 

 

Kapitel 6 I det avslutande kapitlet kommer uppsatsens slutsats 

presenteras och frågeställningen besvaras. Till sist kommer 

även förslag på fortsatt forskning att ges.  
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2 Metod 
I metodkapitlet presenteras en beskrivning för hur arbetsgången med uppsatsen har sett 

ut. Val av metod för datainsamling samt en presentation av respondenter kommer att ges. 

Även en beskrivning av hur empirin har sammanställts och hur analysen har genomförts 

kommer att presenteras.  

2.1 Vetenskaplig metod och teknik 

Vetenskaplig metod redovisas för att visa hur forskaren har valt att närma sig det ämne 

som önskas undersökas. Den ska också beskriva vad forskaren har för syfte med 

undersökningen. (Ejvegård, 2009) Fallstudier är en form av vetenskaplig metod och 

koncentrerar sig enbart på ett objekt, det vill säga, en person, en situation, ett 

geografiskt område eller ett företag. (Halvorsen, 1992) När fallstudie valts som metod är 

det vanligaste tillvägagångssättet för att samla in data genom intervjuer och 

observationer. (Patel & Davidson, 2003) Vetenskaplig teknik syftar till att visa hur 

forskaren har gått tillväga för att genomföra arbetet och vilka tekniker han använt för att 

samla in materialet. (Ejvegård, 2009) 

Uppsatsens vetenskapliga metod utgörs av en fallstudie över hur en etablering i 

Tyskland går till och hur den kan underlättas. Målet med uppsatsen är även att ge en 

förståelse för hur en lyckad etablering ska kunna genomföras och därför anses en 

fallstudie passa undersökningen. Den vetenskapliga tekniken består av kvalitativa 

intervjuer samt att intervjufrågor har skickats i förväg via e-post till respondenterna så 

att de kunnat förbereda sig. Intervjufrågorna är baserade utifrån uppsatsens teoretiska 

referensram och fokus har därför legat på förhållanden som försvårar och underlättar 

en etablering på den tyska marknaden.  

2.2 Datainsamling 

Datainsamlingsmetod beskriver hur forskarna har gått tillväga när de samlat in data till 

arbetet. Det finns två huvudmetoder för att samla in data och de utgörs av primär- och 

sekundärdata. När forskaren använder primärdata är det forskaren själv som samlat in 

data och det görs oftast genom intervjuer eller observationer. Sekundärdata är data där 

någon annan forskare redan sammanställt information och det kan vara vetenskapliga 

artiklar eller olika former av statistik. (Olsson & Sörensen, 2007) 

2.2.1 Primärdata 

I den här uppsatsen har dels kvalitativa intervjuer valts som metod för att samla in 

primärdata. En kvalitativ intervju ger respondenten möjlighet att svara med egna ord 

och därför är det här ett bra sätt att identifiera kännetecken i den intervjuades 

erfarenhet. (Patel & Davidson, 2003) I den här uppsatsen har det använts kvalitativa 

intervjuer där respondenterna New Trade Markets, Tysk- Svenska handelskammaren 

och Nobia kök har intervjuats. Intervjuerna har haft en låg grad av strukturerade frågor 

utan fasta svarsalternativ för att ge respondenten stort svarsutrymme. Graden av 

standardisering var under intervjuerna relativt hög då det var förutbestämda frågor som 

ställdes, men följdfrågor kan ställas för att förtydliga. (Patel & Davidson, 2003) 
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Anledningen till användningen av kvalitativa intervjuer är dels för att det passar när en 

fallstudie genomförs men även därför att respondenternas kunskaper inom ämnet 

etablering i Tyskland poängteras tydligare.  

2.2.2 Sekundärdata 

Sekundärdata i det här arbetet utgörs av uppsatsens teoretiska referensram där artiklar 

och litteratur har sammanställts till en hörnsten i uppsatsen. De källor som använts har 

funnits genom gjorda litteratursökningar i Mälardalens högskolebiblioteks databas 

Libhub, Västeråsstadsbibliotek och i databasen Google Scholar.  

2.2.3 Reliabilitet och Validitet 

För att forskningsresultaten skall kunna användas måste resultaten vara väsentliga, det 

vill säga, de måste uppfylla kraven på reliabilitet och validitet. Reliabiliteten på ett 

arbete avgörs om det har använts rätt verktyg för att samla in data till arbetet. En 

forskare ska genom att samla in data med samma metod vid en senare tidpunkt få 

samma resultat som första gången. Graden av validitet avgör om forskaren har lyckats 

mäta det denne avsåg att mäta. En hög grad av reliabilitet bidrar till att höja graden av 

validitet men är inte avgörande om ett arbete uppnår validitetskraven. (Ejvegård, 2009) 

Författarna har använt kvalitativa intervjuer med utvalda respondenter som har stor 

kunskap om hur etablering går till utomlands för att ta reda på upplevda problem med 

etablering i Tyskland. Genom att redovisa hur intervjuerna genomförts samt att 

författarna spelat in intervjuerna med diktafon och sedan transkriberat materialet ökar 

reliabiliteten. För att ytterligare öka reliabiliteten presenteras intervjufrågorna i bilaga 

så andra forskare kan genomföra samma form av kvalitativa intervjuer som använts och 

därmed är reliabiliteten uppfylld. Vidare genom att empirin har analyserats utifrån 

författarnas teoretiska referensram samt fokus har legat på att undersöka uppsatsens 

syfte, möjligheter samt hinder vid etablering i Tyskland. Företagen och respondenterna 

som använts i den här uppsatsen valdes med tanke på deras omfattande kunskap om 

hur etablering utomlands går till samt deras omfattande kunskap om den tyska 

marknaden. Genom att använda insatta respondenter och betrodda 

datainsamlingstekniker gör att validiteten på uppsatsen ökar.    

2.3 Val av respondenter 

Valet av respondenter har gjorts utifrån deras position och kunskap om etablering i 

Tyskland. Intervjuerna har genomförts med personal på Tysk- Svenska 

handelskammaren, New Trade Markets VD samt Nobia Köks före detta VD. Författarna 

vill genom att ta del av Tysk- Svenska handelskammaren och New Trade Markets 

spetskompetens inom etablering utomlands och speciellt i Tyskland få en bra grund för 

uppsatsen. Genom Nobia kök kan kunskap och åsikter om upplevda problem från ett 

företags perspektiv återges. Genom valet av respondenter får uppsatsen olika perspektiv 

på etablering i Tyskland och dess process.  
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2.4 Genomförande 

Här följer en beskrivning av uppsatsens arbetsgång från första ide till hur empirin har 

samlats in och bearbetats. Vidare presenteras hur analysen genomförts och hur 

slutsatsen tagits fram.  

2.4.1 Inledning  

I början av uppsatsskrivandet vände författarna sig till ett företag som arbetar inom 

detaljhandeln för att höra oss för om de kunde föreslå ett intressant ämne att skriva om. 

De föreslog att vi kunde undersöka hur en etablering utomlands går till. Ämnet var 

intressant därför att författarna är intresserade av en internationellt företagande. Efter 

lite djupare undersökning i artiklar och litteratur bestämdes det att etableringshinder 

och vad som bör beaktas när företag ska in på en utländsk marknad skulle vara 

uppsatsens fokus. Anledningen till att det specifikt valdes Tyskland är dels för att landet 

är Sveriges största handelspartner samt att Tyskland är en av världens största 

ekonomier. Efter att syfte och problem tagits fram skapades en teoretisk referensram för 

det fortsatta arbetet där grunden utgörs av internationaliseringsprocessen, 

Uppsalamodellen, etableringshinder, kulturella aspekter och tyska förutsättningar.  

2.4.2  Empirin  

Metoden att samla in empirin kom att falla på kvalitativa intervjuer för att ta del av 

respondenternas kunskap och åsikter om ämnet. De kvalitativa intervjuerna med Anne 

Geitmann och Denise Schumann på Tysk- Svenska handelskammaren, Krister Widström 

på New Trade Markets och Lennart Rappe, före detta CFO på Nobia Kök, spelades in med 

diktafon och transkriberades för att lättare kunna bearbetas när empirin 

sammanfattades. När empirin var skriven fick respondenten läsa igenom och godkänna 

sin del innan den togs med i uppsatsen. Empirin presenteras under respektive 

respondentens namn och är en sammanfattning av de kvalitativa intervjuer som gjorts.  

2.4.3 Analys och slutsats  

Här ställs empirin mot uppsatsens teoretiska referensram och en analys över hinder vid 

etablering i Tyskland, kulturella aspekter, tyska förutsättningar och andra problem som 

framkommit genom empirin. Även framgångsfaktorer presenteras utifrån resultaten av 

analysen samt att en lathund tagits fram för att underlätta en möjlig etablering i 

Tyskland. Utifrån tankar som växt fram under uppsatsens gång togs tillsist förslag på 

fortsatt forskning fram.    

2.5 Källkritik  

Det är av vikt att forskaren överväger sina källors tillförlitlighet under ett arbete. Det 

gäller intervjuer, observationer, enkäter men även det tryckta materialet och data från 

Internet som använts som källor i arbetet. Det är viktigt att undersöka källornas 

saklighet samt objektivitet och en djupare kontroll ska genomföras om forskaren 

upptäcker något som verkar missvisande. Vissa typer av källor kan anses genomgått 

vetenskaplig kontroll och borde vara granskade men vid misstänkta företeelser bör även 
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dessa kontrolleras. Dessa källor är uppslagsverk, doktorsavhandlingar och vissa 

vetenskapliga artiklar. (Ejvegård, 2009)    

Respondenterna i den här uppsatsen har arbetat med etablering utomlands under en 

längre tid och har djupa kunskaper om hur en etablering går till samt även vad som kan 

gå fel under densamma. Källornas tillförlitlighet anses pålitliga tack vare att 

respondenternas djupa kunskap inom området. Det har vidare hafts i åtanke att både 

Tysk- Svenska handelskammaren och New Trade Markets har ett kommersiellt syfte och 

kanske därför överdrivit problematiken med en etablering i Tyskland. Därför har 

referensramen använts för att kontrollera om problematiken varit trolig. Referensramen 

är uppbyggd av vetenskapliga artiklar samt tryckt litteratur inom ämnena etablering, 

internationalisering, kulturella aspekter och tyska förutsättningar. Ett kritiskt 

förhållningssätt har hafts gentemot alla källor i arbetet men de som använts har ansets 

hålla tillräckligt hög vetenskaplig tillförlitlighet.   
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3 Teoretisk referensram  
I följande kapitel kommer den teoretiska referensramen som ligger till grund för uppsatsen 

att presenteras. Fokus kommer att ligga på internationalisering och dennes process samt 

etableringshinder. En genomgång av förutsättningar på den tyska marknaden och 

kulturella aspekter kommer också att gås igenom. 

3.1 Internationalisering  

Internationalisering är en serie av beslut som tas av företagsledningen. När ett företag 

ska etablera sig på en ny marknad finns det olika sätt att göra det på, till exempel kan det 

vara enklast att börja sälja sina produkter via en agent i det tilltänkta landet. Under tiden 

lär sig företaget att känna marknaden och kan sedan ta nästa steg i etableringen genom 

att starta ett dotterbolag för att slutligen börja tillverka i landet. (Johanson & Vahlne, 

1977) 

Det går att dela upp internationaliseringsprocessen i två olika kategorier var av den ena 

kan beskrivas som av mer traditionell karaktär. Här etablerar sig organisationen först på 

hemmamarknaden för att sprida sig gradvis till de närliggande marknaderna och 

sedermera till de marknader som ligger längre bort. Hela processen går sakta och 

företagen börjar oftast med export till det nya landet varefter produktion och 

dotterföretag etableras på den nya marknaden. Det som ofta startar 

internationaliseringsprocessen är att organisationen har kunskap om marknaden, ofta 

via kontakt med företag som redan arbetar på marknaden. Den traditionella modellen 

har studerats utifrån Uppsalamodellen. Den andra formen av 

internationaliseringsprocess skiljer sig från den första genom att den snabbare sprider 

sig till många olika marknader. Den geografiska distansen mellan hemmamarknaden och 

de nya marknaderna har mindre betydelse. Till skillnad mot den traditionella modellen 

går internationaliseringsprocessen i den modernare snabbare både i startfasen och 

senare. Här är det också mycket möjligt att ett dotterbolag etableras på den nya 

marknaden relativt omgående.  Det som triggar denna mera fortgående etablering är en 

mindre hemmamarknad, hård konkurrens, samt att ägarna har internationell kunskap 

och erfarenhet. (Vissak, 2007)  

3.2 Uppsalamodellen 

På 1960-talet startades i Uppsala ett forskningsprojekt om internationellt företagande. 

Anledningen till projektet var det ökande samarbeten mellan europeiska länder 

samtidigt som amerikanska företag började intressera sig för den europeiska 

marknaden. (Blomstermo, Johanson, & Pahlberg, 2002) I början av 1970-talet hade en 

modell tagits fram som berörde företags internationalisering. Grunden i modellen är att 

utländska satsningar sker gradvis och att graden av internationalisering ökas vartefter 

företaget anskaffar sig mer kunskaper och erfarenheter om den nya marknaden som 

företaget vill etablera sig på. (Johanson & Vahlne, 1990) Modellen visade på två mönster 

som förevisade hur företag etablerade sig utomlands och dessa mönster kom att kallas 

det psykiska avståndet och etableringskedjan. (Blomstermo, Johanson, & Pahlberg, 

2002) 
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3.2.1 Psykiskt avstånd 

Det här uttrycket har använts som en faktor för att kunna ge en bild av varför vissa 

företag väljer att etablera sig där de gör.  Det psykiska avståndet är en del av 

Uppsalamodellen och menar på att om två länder sägs ligga nära varandra ifråga om 

sociala, kulturella, politiska, rättsliga aspekter samtidigt som språket och värderingar 

ligger nära varandra, då är det psykiska avståndet litet mellan länderna. Är det däremot 

stor skillnad är det psykiska avståndet stort. (Agndal, 2004) I modellen väljs i början av 

en utlandsetablering ett land till vilket det psykiska avståndet är litet. För svenska 

företag är det typiska mönstret att de först väljer att etablera sig i de nordiska länderna. 

Därefter väljs länder som ligger längre bort geografiskt men fortfarande länder där 

graden av det psykiskt avstånd är litet. Det är länder som Storbritannien, Tyskland och 

Nederländerna. Det är först efter det här steget som företag börjar testa att etablera sig 

på marknader där det psykiska avståndet är större, det kan härledas till att kunskapen 

om hur internationellt företagande går till har växt. (Blomstermo, Johanson, & Pahlberg, 

2002)    

3.2.2 Etableringskedjan   

Etableringskedjan är uppbyggd av fyra steg som följer varandra och som visar hur 

företag går tillväga med att etablera sig på den nya marknaden. Det första steget i 

internationaliseringsprocessen är att företegen bedriver export till ett land där företaget 

sedermera ska etablera sig. Steg två är att företaget skaffar sig en agent i landet och kan 

på det sättet sälja sina varor genom agenter. Steg tre är att företaget startar ett eget 

försäljningsbolag vilket kommer att fungera som ett dotterbolag i koncernen. Steg fyra 

och sista steget är att börja tillverka i det nya landet och därefter är etableringen 

komplett. Det här fyra stegen kan också ses som att för varje steg ökar kunskapen om 

den nya marknaden vilket underlättar för nästa steg. Det är därför det är nödvändigt för 

ett företag att gå igenom dessa steg för att kunna ta sig vidare. (Blomstermo, Johanson, & 

Pahlberg, 2002) 

  

3.3 Internationaliseringsprocessen 

Från Uppsalamodellen togs det fram en ny modell som kom att kallas 

internationaliseringsprocessen. Modellen förkortas ip-modellen och fokuserar på att 

visa samspelet mellan växande utlandsengagemang och kunskapsutveckling. Modellen 

består av fyra begrepp som ska förklara ett företags internationaliseringsprocess. En 

uppdelning kan sedan göras av de fyra begreppen, engagemangsbeslut och löpande 

aktiviteter har till uppgift att beskriva hur själva internationaliseringen går till. Medan 

marknadskunskap och marknadsengagemang syftar till att avgöra hur 

internationaliserat ett företag är. Genom att utöka sitt engagemang via satsningar på nya 

utländska marknader eller utländska investeringar gör att företaget utvecklar 

kunskaper om den nya marknaden. Genom den ökade kunskapen kan företagen se nya 

möjligheter och klarar bättre att värdera marknadssituationerna. (Ibid) 



  

11 
 

3.3.1 Marknadskunskap   

Marknadskunskap handlar om att ha kännedom om myndigheter, kunder, leverantörer 

och relationerna mellan dessa aktörer i ett land där man vill etablera sig. Det är något 

som är specifikt för varje ny marknad och den erfarenhet som förvärvats kan troligen 

inte användas vid en ny marknad. Den kunskap som förvärvats och som kan tas med in 

på nästa marknad kallas istället för internationaliseringskunskap och är inte bunden till 

någon specifik marknad. Den kunskapen rör ofta det egna företaget, dess 

internationaliseringsstrategier, resurser samt att känna till vad företaget kan ta sig 

an.(Ibid) 

3.3.2 Löpande aktiviteter  

Med löpande aktiviteter avses de vardagliga kontakterna med leverantörer, kunder, 

myndigheter och andra viktiga aktörer på den nya marknaden. Genom de löpande 

aktiviteterna samlas på det här viset värdefull erfarenhet, men ett problem är att det tar 

tid att införskaffa sig den här erfarenheten. Dock är denna form av kunskap av sådan art 

att den inte kan fås genom marknadsundersökningar eller andra snabba kunskapskällor 

och utgör en bättre grund att bygga vidare på. En lyckad internationalisering genom 

egenförvärvad erfarenhet är därför en tidskrävande process. (Ibid)  

3.3.3 Engagemangsbeslut 

När ett beslut om att expandera tas är det oftast inom en verksamhet som är känd för 

organisationen. Inom den marknaden har erfarenhet och kunskap införskaffats och 

företaget kan då se affärsmöjligheter och problem. Ett beslut om utlandssatsning är en 

följd av att företaget har upptäckt en affärsmöjlighet eller ett problem som de anser sig 

ha kunskap nog att lösa. Det är alltså genom sin erfarenhet ett företag ser 

affärsmöjligheter men den hjälper också till då företaget samtidigt gör en 

riskbedömning av den nya affärsmöjligheten.(Ibid) 

3.3.4 Marknadsengagemang 

Marknadsengagemang är det sista begreppet inom ip-modellen och påvisar hur ett 

företag är beroende av vissa aktörer på marknaden samt vissa utländska marknader. Till 

exempel, sker den största försäljningen på en marknad eller är försäljningen utsprid på 

många, har företaget enbart en återförsäljare eller flera? Marknadsengagemanget har 

som uppgift att visa hur mycket företag har att förlora när ett problem uppstår. Det kan 

vara i form av avhoppande återförsäljare eller att folk med kompetens om marknaden 

vill hoppa av. Ett ökat marknadsengagemang kan arbetas upp med hjälp av de löpande 

aktiviteter som företaget genomför. (Ibid) 

3.3.5 Åsikter om ip-modellen 

Åsikter om modellen har gjort gällande att den inte ger några direkta beskrivningar hur 

och när ett företag ska internationalisera sig. Syftet är att lyfta fram sådant som är 

viktigt att tänka på vid etablering på utländska marknader. Modellen menar att företag 

bör se internationaliseringsprocessen som en kunskapsutvecklingsprocess och att 

genom den gradvis ökande kunskapen kommer nya affärsmöjligheter och problem att 
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åskådliggöras även sådana som inte hade kunnat förutspås. Kritik mot ip-modellen har 

att göra med att verkligenheten är mer komplex och inte kan förklaras utan att modellen 

måste utvidgas för att kunna få med alla parametrar. Det har också lyfts fram kritik som 

menar att inte alla företag först går in på en marknad nära hemmamarknaden eller att 

vissa företag gör tvärt emot ip-modellen och genomför sin internationaliseringsprocess 

på ett annat sätt. (Blomstermo, Johanson, & Pahlberg, 2002) 

3.4 Born Global 

Företagen som kallas born globals har som mål redan från ett tidigt stadium att 

internationalisera sig. Många av företagen börjar med internationaliseringsprocessen så 

tidigt som möjligt efter starten. En definition av born global företag har att göra med hur 

snabbt efter uppstarten av bolaget som företaget startar sin 

internationaliseringsprocess. Börjar företaget processen inom två år efter starten så 

kallas företaget born global. Skillnaden mot andra modeller som till exempel 

Uppsalamodellen är att inom born global så hoppar företaget över en massa steg i 

internationaliseringsprocessen samtidigt som de internationaliserar i en snabbare takt 

än i de äldre modellerna. Något som också är signifikant för born globals är att de tidigt 

söker upp strategiska nätverk och allianser. En annan skillnad gentemot de äldre 

modellerna är att born global företag inte följer mönstret med att välja marknader där 

det psykiska avståndet är litet utan de kan lika väl välja någon där avståndet är stort. 

Något som är viktigt inom born global-modellen är graden av tekniskt kunnande för det 

underlättar en snabb etablering. Även ett starkt samband mellan existerande nätverk 

och nya relationer har funnits vara av stor vikt när en snabb etablering skall göras. 

(Freeman, Hutchings, Lazaris, & Zyngier, 2009) 

Inom forskningen finns tecken som visar att born globals företag har börjat bygga på 

sina internationella nätverk redan innan själva företaget startats. Vid starten har 

företaget redan erfarenhet och kunskap om den internationella marknaden de vill 

etablera sig på. Det här arbetssättet kan underlätta en internationaliseringsprocess och 

minska riskerna för företaget. (Blomstermo, Johanson, & Pahlberg, 2002)           

3.5 Etableringshinder 

Ett etableringshinder är förhållanden som försvårar för ett företag att etablera sig på en 

ny marknad. En definition av etableringshinder är de fördelar som redan etablerande 

aktörer åtnjuter till skillnad mot de nya konkurrenterna som vill in på marknaden. 

(Anderson, Bjuggren, & Ohlsson, 1990)  

3.5.1 Absoluta kostnadsfördelar 

De redan etablerade företagen har fördel i att deras tillverkning och logistik redan är 

upprättad och används i deras affärer. Ett företag som etablerar sig på en ny marknad 

behöver en viss tid på sig för att kunna konkurrera på samma villkor som de redan 

etablerade. Ett nyetablerat företag kan tvingas att betala högre avgifter och deras 

tillverkningskostnader kan vara högre till en början eftersom de inte har upprättat 

långsiktiga affärsrelationer och avtal med leverantörer och andra intressenter.(Ibid)   
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De redan etablerade konkurrenterna kan använda sig av en prispress mot nya företag 

som försöker etablera sig på en ny marknad. Det här gör att redan etablerade företag 

kan sänka sina egna priser på samma produkter för att försöka hindra ett företag från 

att etablera sig. Det kan vara svårt att hitta kompetent personal som är villiga att arbeta 

för ett nytt företag. Nyetablerade företag kan också få det svårt med sin 

kapitalförsörjning då kreditinstitut bedömer de som osäkra och belastas med högre 

kreditavgifter. En nyetablering är väldigt kostsam och det kan krävas lån hos banker för 

att klara likviditeten.(Ibid) 

3.5.2 Stordriftsfördelar 

Stordriftsfördelar betyder att företagets genomsnittskostnader sjunker i takt med ökad 

tillverkade enheter. Stordriftsfördelarna är ett etableringshinder för nya företag 

eftersom de redan etablerade företagen har en marknad och utnyttjar det här. I ett land 

eller region finns det ett visst maximalt utrymme för aktörer beroende på hur de väljer 

att etablera sig. En väg att gå kan vara att ta stora marknadsandelar på den nya 

marknaden för att kunna använda sig utav stordriftsfördelarna. Det kan vara mycket 

svårt och det krävs mycket resurser. Den andra lösningen är att ta en mindre del av 

marknaden. I och med det så kan inte företaget använda stordriftsfördelarna på ett 

optimalt sätt. Även om ett företag inte kan konkurrera på samma villkor eller ha lika stor 

kundkrets kan ett nyetablerat företag ändå differentiera sig gentemot konkurrenterna 

och ändå vara lönsamma.(Ibid) 

3.5.3 Stora initiala kapitalkrav och “sunk costs” 

En nyetablering kräver ett stort kapital i början vilket är ett etableringshinder i sig och 

även om det finns kapital kan risken för ett misslyckande vara stort att ett företag hellre 

avstår etablering. Sunk costs är investeringskostnaden som inte har ett alternativt 

värde. Med det menas att om en investering görs kan den endast användas till 

etableringen och eventuella misslyckanden i form av att företaget tvingas avstå från 

marknaden så blir de investerade pengarna förbrukade. De redan etablerade företagen 

har redan betalat sina sunk costs och gjort den riskbedömningen. (Ibid) 

3.5.4 Produktdifferentieringsfördelar 

Varje företag har sina egna preferenser gentemot sina kunder. Det kan vara 

förpackningar, distribution, miljö i butik, service, betalningsvillkor etcetera. För nya 

företag krävs det att hitta sin egen produktdifferentieringsfördel att konkurrera med. 

Det kan behövas en tid för nyetablerade företag att göra olika kampanjer som ökar 

kostnaderna för företaget. Detta är kostnader som redan etablerade företag slipper och 

de kan då använda det som ett verktyg att hindra ett nyetablerat företag. (Ibid) 
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3.5.5 Legala och institutionella förhållanden 

Det finns externa förhållanden i exempelvis ett annat land som gör en nyetablering 

besvärlig. Det är exempelvis arbetsförhållanden, skatter, tullar och 

redovisningsprinciper i det tilltänkta landet. (Ibid) 

3.6 Strategi 

När ett företag etablerar sig på en ny marknad behöver företaget implementera en 

marknadsföringsstrategi. Antingen en differentierad strategi där det gäller att bevisa för 

kunderna att företaget har något speciellt att erbjuda än konkurrenterna. Den andra 

strategin är att fokusera på ett specifikt marknadssegment. Företaget vill då inte 

konkurrera med hela marknaden utan fokuserar sig till en nisch. (Ghauri & Cateora, 

2005) 

 

Nästa steg i strategin är att positionera företaget i kundens medvetande. Det finns ett 

stort utbud för kunderna och för att de ska välja ett specifikt företag eller produkt så 

behöver de vara medvetna. En effektiv strategi är att urskilja ett kundsegment och att 

lära känna hur en typisk kund inom segmentet tänker och behöver. Det gäller att 

kommunicera med segmentet genom annonsering och andra medier på en kontinuerlig 

basis. Det här är något företag behöver jobba mycket med och de behöver också vara 

beredda på att positionera om sig med jämna mellanrum för att behålla 

marknadsandelar. Det är också viktigt att ha en väl fungerande databas med uppgifter 

på kundernas köpvanor etcetera. (Zahay, Mason, & Schibrowsky, 2009) 

 

Branding är en viktig tillgång för ett företag då varumärket ska syfta till att få en profil 

mot kunderna. Det är en viktig tillgång i marknadsföringsstrategin och positioneringen 

utav företaget. Det gäller att skapa ett varumärke som gör att kunden har en positiv 

attityd till företaget så att den blir lojal. Ett exempel på att varumärke är viktigt var när 

Nestlé förvärvade Rowntree som hade märken som Kit Kat och Smarties och betalade 

sex gånger mer en bokfört värde. (Ghauri & Cateora, 2005). 

3.7 Kulturella aspekter 

Det är viktigt för ett företag som ska etablera sig på en utländsk marknad att ha kunskap 

om de kulturella skillnaderna som existerar jämfört med hemlandet. Exempelvis kan 

färger ha olika meningar, det kan finnas olika smaker som människor föredrar och andra 

förhållningssätt som gör att det måste göras en ordentlig studie av landet för att kunna 

anpassa sig. Det är en balansgång med hur mycket ett företag bör anpassa sig till den 

nya marknaden och hur mycket ett företag bör vidhålla med sina ursprungliga 

värderingar och riktlinjer. En sådan studie görs både genom att göra en vetenskaplig 

teoretisk studie om marknaden men framförallt leva i landet och uppleva det direkt. 

(Ghauri & Cateora, 2005) 

När företag ska in på nya marknader kan visa problem uppstå och problem kan vara 

olika komplexa beroende på vilka förutsättningar som råder. Ett problem kan vara 

kontakten med myndigheter och lokala aktörer. Det kan vara tillstånd som måste lösas 
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eller att bygga upp förtroende hos blivande partners. Beroende på hur nära den nya 

marknaden ligger hemmamarknaden ifråga om sociala, kulturella, juridiska och 

ekonomiska förhållanden avgör i allmänhet hur svårt det kan vara att få de kontakter 

och tillstånd som behövs för en lyckad etablering. (Ghauri & Holstius, 1996)  

 

Det är viktigt att tolerera en annan kultur och inte försöka ändra på den utan bara 

konstatera att olika länder har annorlunda synsätt på vissa saker. Exempelvis äter man 

hund i Kina medan man i Sverige har de som husdjur och behandlar de som en 

familjemedlem, vem har rätt och vem har fel? Ett annat exempel med skillnader var att 

ett företag annonserade en bild på en ensam kvinna i en resereklam i England medan 

samma företag visade en bild på ett par i Frankrike. För samma kampanj visade de alltså 

olika budskap för respondenterna. Det är ett bevis på att två närliggande länder ändå 

kan ha olika synsätt på saker och ting. (Ghauri & Cateora, 2005) 

 

Språket i reklam och all extern kommunikation i det utländska landet är väldigt viktigt. 

Det är inte bara språket i sig som är viktigt utan den underliggande meningen av en text. 

Exempelvis skrev Pepsi “Come Alive with Pepsi” och när det översattes till den tyska 

marknaden betydde det att man skulle komma levande från graven. (Ghauri & Cateora, 

2005)Därför krävs det att, om inte kunskapen redan finns i företaget, expertis anlitas i 

det här området. (Mole, 1991) 

3.8 Tyska förutsättningar  

Det finns många olika möjligheter för utländska investerare att etablera sig på den tyska 

marknaden. Det finns olika bolagsformer som kan användas samtidigt som det inte finns 

någon reglering av minimibelopp de utländska investerarna måste gå in med. Det finns 

heller ingen reglering som säger att de utländska investerarna måste äga ett visst antal 

aktier. Valet av bolagsform bör falla på vad aktieägarna har tänkt sig eftersom den form 

som väljs kommer få konsekvenser i form av ansvar och ansvarsfrihet samt att det också 

kommer påverka skattevillkoren. Det vanliga tillvägagångssättet är att det 

expanderande bolaget startar ett dotterbolag. Beroende på vilken grad av 

självständighet dotterbolag skall få påverkar också vilken form av bolagsform 

moderbolaget väljer. Men oavsett vilken bolagsform som väljs finns det en tydlig 

struktur för hur tillvägagångssättet ser ut. (www.gtai.com) 

 

Den vanligaste formen av bolagsform i Tyskland är Gesellschaft mit beschränkter 

Haftung eller ofta kallat GmbH. Det är en bolagsform med begränsat ansvar samtidigt 

som den har en hög grad av flexibilitet. Några av skyldigheterna som är bundna till ett 

GmbH är att inkomstskatt måste betalas men även bolagsskatt och sociala avgifter ska 

betalas. Det kan anses relativt enkelt och starta ett GmbH och det här görs enklast i fyra 

steg. Det första steget är att få fram ett aktiekapital och minimikapitalet som krävs för 

att få starta ett GmbH är €25,000. Vid tiden för upprättandet av bolaget måste hälften, 

det vill säga, €12,500 finnas på ett bankkonto registrerat på bolaget. Steg två är att 

ägarna upprättar en bolagsordning i närvaro av en notarie. Det finns vissa former av 
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förenklad karaktär där det finns färdiga blanketter som fylls i. Dessa måsta även 

granskas av en notarie men konsekvensen blir att priset reducerats. Tiden det tar för att 

upprätta ett GmbH är mellan två till tre veckor. Kostnaderna utöver aktiekapitalet 

uppgår till ungefär €750 till €1000 det kan också tillkomma kostnader i form av 

juridiska arvoden om företaget tagit hjälp av en jurist för att upprätta bolagsordningen. 

Steg tre är att en verkställande direktör måste utses och det finns inga krav i Tyskland 

på att verkställande direktören måste vara tysk medborgare eller vara aktieägare. Det 

sista steget är att föra in bolaget i handelsregistret. Den verkställande direktören måste i 

närvaro av en notarie skriva under ansökan till handelsregistret. När väl bolaget är 

registrerat hos handelsregistret blir GmbH en egen. (www.gtai.com) 

 

En annan bolagsform är Aktiengesellschaft eller även kallat AG. Denna bolagsform har 

ett högt anseende på marknaden men kostnaderna för att upprätta ett AG är relativt 

stora samtidigt som proceduren kring upprättandet är mer komplicerat än till exempel 

ett GmbH. Anledningen till de mer omfattande kraven uppkommer är att på den tyska 

börsen måste bolagen vara ett AG. Men precis som ett GmbH är ett AG tvunget att 

redovisa inkomstskatt, bolagsskatt samt sociala avgifter. Vilken person som helst kan 

starta ett AG men det finns ett par grundkrav som måste uppfyllas för att ett bolag ska 

kunna upprättas. Ett krav som ska uppfyllas är att minsta aktiekapital är €50,000 som 

måste komma från de som startar bolaget. Ett annat krav är att bolagsordningens 

upprättande måste intygas av en notarie. Det rekommenderas också att grundarna tar 

hjälp av juridiska ombud när bolagsordningen ska upprättas för att underlätta 

proceduren. Innan bolag kan registrera sig i handelsregistret måste det utse en revisor 

och ett förvaltningsråd som i sin tur utser den första styrelsen samtidigt som allt det här 

ska attesteras. Ett annat krav är att de stiftande ägarna måste upprätta en rapport med 

diverse information om anledning och tillvägagångssättet hur bolaget bildades. 

Registreringen går till så att en ansökan om registrering till handelsregistret skickas in 

med underskrifter från stiftande aktieägare, förvaltningsrådet och styrelsen. Allas 

underskrifter ska observeras av en notarie och det sista som måste göras innan firman 

blir ett AG är att registrera sig hos det lokala handelskontoret, Gewerbe- oder 

Ordnungsamt. (www.gtai.com) 
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4 Empiri 
I empirikapitlet kommer resultatet från intervjuerna med uppsatsens respondenter Tysk- 

Svenska handelskammaren, New Trade Markets och Nobia kök att redovisas. Resultaten 

kommer att presenteras under respektive respondents namn och är baserade på gjorda 

intervjuer.  

4.1 Tysk- Svenska handelskammaren 

Anne Geitmann arbetar på avdelningen Business Consulting vid Tysk- Svenska 

handelskammaren i Stockholm. Hon berättar att Tysk- Svenska handelskammaren ingår 

i ett nätverk av handelskammare som både finns i Tyskland och utanför landet. Eftersom 

Tyskland är ett stort exportland bestämdes det att handelskammare skulle etableras 

runt om i världen för att underlätta handeln med andra länder. Idag finns det cirka 80 

stycken olika handelskammare runt om i världen; till exempel Tysk- Danska, Tysk- 

Svenska och Tysk- Brasilianska handelskammare. Tysk- Svenska handelskammaren är 

självfinansierad och erbjuder både företag från Tyskland och Sverige konsulttjänster 

inom områden; skattefrågor, juridiska frågor, redovisning, miljöfrågor, kontakter, 

adresslistor eller etablering.  

På frågan om vilken tjänst svenska företag oftast anlitar Tysk- Svenska 

handelskammaren för blir svaret att de oftast efterfrågar hjälp med frågor runt den 

gröna punkten. Den gröna punkten har att göra med det tyska återvinningssystemet och 

det ställer krav på hur förpackningar som produkter är paketerade i ser ut samt hur de 

är uppmärkta. De måste vara märkta på ett sådant sätt att det framgår vilka material 

som ingår, till exempel om det är plast, papper eller plåt. Andra vanliga saker som 

företag ofta vänder sig till handelskammaren om är hjälp med att få en första kontakt i 

Tyskland. Oftast då inom sin speciella bransch och det kan vara en affärspartner, agent 

eller en branschorganisation. Det har också blivit vanligare att de gör marknadsanalyser 

för att se vilka segment som finns, vilka konkurrenter beställaren kan tänkas ha samt 

vilken attityd kunderna har. På frågan om vilka möjligheter den tyska marknaden 

erbjuder svarar Geitmann att Tyskland är den största marknaden i Europa och är en 

inkörsport till resten av Europa tack vare sitt centrala läge. Hon menar också att 

branschsammansättningen är relativt lik mellan Sverige och Tyskland och att det 

geografiska avståndet inte är så stort. (Geitmann, 2011) 

Frågan vad företag bör tänka på vid en etablering i Tyskland svarar Geitmann att de bör 

ta reda på standarder, regler och certifikat inom den bransch de vill etablera sig. Hon 

poängterar också vikten av att Tyskland är ett väldigt heterogent land och att det leder 

till en väldig heterogen marknad. Det finns 16 regioner i Tyskland samt alla skiljer sig åt 

och bara för att du har lyckats etablera dig i Berlin betyder det inte alls att du kommer 

lyckas i München. Det beror på att mentaliteten skiljer sig åt i alla dessa regioner. Hon 

menar också att tack vare storleken på den tyska marknaden gör att företag inte blir lika 

synliga som i Sverige. På frågan om kulturella skillnader utgör något problem blir svaret 

att det är mycket som överensstämmer mellan Sverige och Tyskland. Det fungerar ofta 

på liknande sätt i bägge länderna när affärer ska göras dock menar Geitmann att det 



  

18 
 

fortfarande finns saker som gör att det kan gå väldigt fel. En sak som lyfts fram är att 

ledningsstilarna skiljer sig rätt tydligt mellan länderna. I Tyskland är det betydligt mer 

hierarkiskt än det är i Sverige och det kan få som konsekvens att en svensk ledning kan 

uppfattas som otydlig i Tyskland. En tysk chef delar ofta ut mer direkta direktiv medan 

en svensk motsvarighet hör sig för och förväntar sig en diskussion innan beslut ska 

fattas. Det kan då uppfattas som osäkerhet från chefen, varför frågar han mig? Det bör 

han bestämma eller veta.  

Kulturella skillnader är också viktiga att ta hänsyn till när det är fråga om pr, ett exempel 

som Geitmann lyfter fram är att vi i Sverige har större gemensamma referensramar än 

Tyskland i och med att landet är ett mer heterogent. Det blir alltså svårare att hitta något 

som fungerar för den stora massan i Tyskland. Det finns också skillnader när affärer ska 

göras, ett exempel är att tyskarna ofta vill ha mer feedback medan svenskar ofta vill 

fundera och undersöka mer. På frågan om hur ett företag bör förbereda sig inför en 

etablering blir svaret att dels ta hjälp av någon som kan Tyskland och helst även den 

utvalda regionen man valt att etablera sig i. Det skiljer som sagt mycket på att etablera 

sig i Bayern och i Hamburg. En förklaring till att det skiljer sig så mycket mellan olika 

regioner i Tyskland handlar enligt Geitmann dels om att Tyskland var delat under cirka 

40 år och att öst- och västtyskland skiljer sig i mentalitet och ekonomiska 

förutsättningar. Det skiljer också på befolkningsmängd mellan olika regioner och vart 

det spenderas mest pengar, två generellt rika regioner är Bayern och Baden-

Würrtenberg och det gör att många företag söker sig dit.(Ibid)  

Frågan om vilka som är de vanligaste problemen som ett företag kan stöta på när de 

etablerar sig i Tyskland är enligt Geitmann som nämnts tidigare ofta kopplat till 

kulturella skillnader mellan länderna. Till exempel att ett nytt land innebär nya lagar och 

regler samt att då försöker företaget att undersöka dem innan etableringen sker. Därför 

tycker Geitmann att det är bra att låta tyska ögon granska din affärside, för det som 

fungerar i Sverige ser tyskarna kanske inte behovet av i Tyskland. En annan viktig sak är 

att lyckas få tag på rätt personal som man kan lita på och som kan den specifika tyska 

regionen som verksamhet ska finnas i. Det är bättre att inte nöja sig med en medelmåttig 

lösning utan att låta det få ta tid och att rätt personer anställs. Lyckas inte det här kan 

företaget komma att få problem.  

På frågan om kunskapsnivån innan en etablering kan kopplas till framgång vid 

etablering menar Geitmann att desto mer påläst ett företag är desto bättre brukar det gå. 

Tyskland är en stor marknad och därför brukar företag börja sin utomlandsetablering i 

Finland eller annat nordiskt land för att bygga upp sin kunskap om hur etablering går till 

för att sedan använda den kunskapen i Tyskland. På frågan om hur ett företag bör 

förbereda sig inför en etablering menar Geitmann att företaget bör läsa på om landet och 

marknaden, vad är det som gäller här? Företaget måste också sätta ihop en 

marknadsplan och se över sina produkter samt ta fram de som kommer fungera i 

Tyskland samt studera kunder och konkurrenter. Det är viktigt att förbereda sig på de 

här områdena och ta hjälp av någon som kan den regionala marknaden. Något Geitmann 
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lyfter fram är också tyskarnas positiva syn på svenska produkter och företag. Sverige är 

inom många branscher förknippade med hög standard och kvalitet samt att det är fair 

att göra affärer med svenska företag. Det sista Geitmann tar upp som en aspekt vid 

etablering i Tyskland är språkets betydelse. Hon menar att det är färre och färre 

svenskar som lär sig tyska utan fler väljer spanskan istället. Även om engelska har blivit 

valigare i Tyskland så är de mindre och familjeägda företagen i Tyskland fortfarande 

angelägna om att prata tyska. Vid kontakt med dessa så ökar förtroendet samt 

förståelsen om du kan prata tyska och det är också en aspekt att tänka på.(Ibid)    

För att kunna svara på vissa av frågorna ur ett juridiskt perspektiv anslöt Denise 

Schumann som arbetar som tysk advokat med juridiska och skattemässiga frågor på 

Tysk- Svenska handelskammaren. På frågorna om nackdelar respektive fördelar med 

bolagsformerna GmbH och AG svarade Schumann att det som skiljer bolagsformerna i 

Tyskland från Sverige är att i Tyskland finns det fler kapitalbolagsformer att välja på 

medan man i Sverige enbart har en form av aktiebolag.  Den tyska motsvarigheten till 

aktiebolag heter AG och kostar 50 000 Euro det att upprätta medan den svenska 

varianten kan upprättas för 50 000 SEK. Ett GmbH kan upprättas för 25 000 Euro men 

då erhålls inte ett aktiekapital utan det kallas då bolagskapital. I ett svenskt AB räcker 

det att ha en styrelse och en VD som tillval. I ett tyskt AG finns en styrelse, kallat 

vorstand, men även ett förvaltningsråd kallat aufsichtsrat som har till uppgift att 

kontrollera styrelsen. Det leder i sin tur till att fler personer måste vara engagerade i 

bolaget och det kostar mer pengar. Det här gör att det är enklare att starta ett GmbH. Det 

finns också möjligheten att starta ett mini-GmbH, eller också kallat ett UG, där ett 

startkapital om 1000 Euro erläggs. Därefter läggs en del av vinsten varje år till 

bolagskapitalet och när bolaget kommit upp till 25 000 Euro så övergår bolaget till ett 

vanligt GmbH.   

Schumann menar att de största skillnaderna mellan ett AG och ett GmbH är att 

förvaltningen samt det administrativa arbetet är lite lättare i ett GmbH än i ett AG. 

Fördelningen beskriver hon som att medelstora bolag ofta är GmbH medan de 

börsnoterade är AG men att det inte finns så många börsnoterade bolag i Tyskland. 

Vidare menar Schumann att ett svenskt aktiebolag känner igen sig mer i ett tyskt GmbH 

än vad de gör i ett tyskt AG. Något som också skiljer mellan Sverige och Tyskland är 

ansvaret utåt, i Tyskland är man inte lika mån om att publicera siffror och visa 

information utåt som företag i Sverige är vana att göra. För kapitalbolag finns en viss 

publikationsskyldighet medan det inte finns det för personbolag i samma utsträckning. 

Annars tycker inte Schumann att det är frågan om fördelar respektive nackdelar utan 

mer en fråga om storlek på bolaget, hur mycket pengar som finnas att läggas in bolaget 

samt hur många som ska vara delaktiga. (Schumann, 2011) 

Schumann tycker att skatten har en viktig betydelse när ett företag ska etablera sig i 

Tyskland därför att den inte går att undvika. Det tyska skattesystemet ser annorlunda ut 

gentemot det svenska som är mer överskådligt än det tyska. Kostnaden att behandla 

skatt i Tyskland är något som du måste ha i åtanke då ett företag inte kan fungera eller 
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agera utan en skatterådgivare. Schumann vill minnas att det brukar pratas om att 80-90 

procent av alla böcker som behandlar skattefrågor i världen handlar om tysk skatterätt. 

Den tyska skatten är väldigt invecklad och ändras ofta, därför finns det skatterådgivare 

som har en skyddad titel precis som advokater här i Sverige. För att kunna utnyttja alla 

möjligheter och undvika alla problem i den omfattande skattelagstiftningen måste 

företag ta hjälp av en skatterådgivare helt enkelt. Det blir en viss kostnad för bolaget 

men det finns bestämda regler för hur mycket skatterådgivarna får fakturera för vissa 

uppdrag, till exempel enkel rådgivning, etablering eller skattedeklarationen.  

Något som Schumann även lyfter fram är att det är relativt lätt att starta bolag i Sverige 

och mycket av arbetet som ska in till bolagsverket kan utföras själv. I Tyskland däremot 

finns inget bolagsverk eller central enhet där alla bolag finns registrerade, utan bolagen 

registreras i sina hemsäten hos domstolen. I Tyskland är det tingsrätten som 

tillhandahåller ett handelsregister för den respektive staden eller kommunen. Du kan 

inte själv lämna in handlingarna för registrering utan bara en notarius publicus får 

lämna in dem och denna ska även vara närvarande när handlingarna undertecknas. Det 

blir också en kostnad som företaget måste ta ställning till och ha med i sina beräkningar.  

De tyska reglerna runt bolagsregistrering är byråkratiska och kan uppfattas omständiga 

från svenskt håll. Schumann menar också att eftersom det inte finns något centralt 

handelsregister eller organisationsnummersystem och det leder till att ett bolag i 

Tyskland har många olika nummer att hålla koll på. Det är ett nummer för 

bolagsregistreringen, ett annat för skatteregistreringen sedan får bolaget ett helt nytt 

nummer nämligen momsregistreringsnummer om de bedriver handel inom EU. Alla 

dessa nummer ser annorlunda ut och går inte koppla till varandra som det går i Sverige. 

Här vet ett företag ungefär vilka nummer de får när de registrerat bolaget i 

handelsregistret. Den här processen i Tyskland är mycket invecklad tar lång tid, och det 

är därför bra om företaget tar professionell hjälp med det här för att det är väldigt få 

som klarar av denna process.  

På frågan om kunskapsnivåns betydelse vid etablering ur ett juridiskt perspektiv svarar 

Schumann att det skiljer sig väldigt mycket mellan bolagen. Vissa vill ha hjälp med allt 

och har väldigt liten kunskap innan de ska etablera sig i Tyskland. Medan andra redan 

har bra koll och kanske bara vill ha hjälp med kontakter eller den administrativa biten. 

På frågan om kontakt med myndigheter brukar kunna utgöra problem svara Schumann 

att i Tyskland finns inte samma service paragraf hos myndigheterna som i Sverige, vilket 

gör att de måste svara på frågor och vara hjälpsamma. I Sverige har många myndigheter 

till exempel skatteverket och bolagsverket bra hemsidor med mycket information. Det 

fungerar inte på samma sätt i Tyskland utan de har ingen liknande service därför är det 

svårt att ringa och få hjälp eller information. Det är också väldigt formellt och 

förfrågningar måste skickas i skrift och svaras nästan enbart på papper, brev eller fax 

samt att få svar kan ta lång tid. Det händer ytterst sällan att de lämnar ifrån sig 

information via telefon samtidigt får de ofta inte heller göra det. Det är också sällan 

någon speciell hjälp ges hos tyska skatteverket utan hänvisning ges enbart till en 
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skatterådgivare. Avslutningsvis menar Schumann att tyska myndigheter alltid följer 

klara direktiv, de är reglerade och allting har sin tid samt plats. Det kan ta lång tid men 

svaret är alltid baserat på något logiskt.              

4.2 New Trade Markets 

New Trade Markets hjälper företag att etablera sig på den internationella marknaden 

och de kallar sig själva ett privat alternativ till Exportrådet. När ett företag ska rekrytera 

en ny ekonomichef är det vanligt att kontakta en rekryteringsfirma för att få hjälp att 

hitta lämpliga kandidater till tjänsten. På samma sätt jobbar New Trade Markets med att 

hitta lämpliga samarbetspartners eller rätt land för ett företag som vill etablera sig 

utanför Sverige. Till sin hjälp har New Trade Markets ett nätverk på cirka 300 personer 

som de konsulterar när de får ett uppdrag. Nätverket är indelat i tre grupper; den första 

gruppen är personer som är 55+ och har en bred internationell erfarenhet, den andra 

gruppen är svenskar med rötter i andra länder och den tredje är exportkonsulter som 

har specialistkompetens för ett specifikt land eller region. (Widström, 2011) 

Krister Widström är grundare och VD på New Trade Markets och beskriver en modell 

som företaget använder sig av där de identifierar kunskap, kompetens och kapital hos 

kunden vilket de ser som essentiella faktorer för att lyckas på en annan marknad. Alla 

företag behöver hjälp med en utlandsetablering, stort som litet företag och för att lyckas 

krävs det att identifiera viktiga faktorer för att kunna göra en så bra strategi som möjligt.  

 

I första skedet görs en nulägesanalys för att få svar på frågor som; hur ser de interna 

resurser ut? samt vilket kapital förfogar företaget över? Etableringen får på så viss 

anpassas till hur företaget ligger till i nulägesanalysen. Nästa åtgärd är att göra en 

marknadsurvalsanalys där man tittar på tänkbara länder eller regioner att etablera sig i. 

Därefter analyseras branschen, kunder och konkurrenter. Tredje steget i processen är 

att titta på hur etableringen ska gå tillväga, förvärva ett bolag, sätta upp ett dotterbolag 

eller en samarbetspartner. Här hjälper New Trade Markets företag att hitta eventuella 

partners och personal genom en så kallad partnersökning där mycket resurser läggs ned 

för att hitta rätt partner åt företaget. Det är vanligt enligt Widström att företag tar första 

bästa partner som hör av sig och vill sälja ens produkter i ett annat land. Istället för att 

göra en noga undersökning om distributören har den kapacitet och passar företaget. 

New Trade Markets utvecklar en kravprofil för kunden hur dennes samarbetspartner 

ska se ut i fråga om storlek, ägarstruktur, placering och sortiment. Sedan tar det på 2-3 

månader fram ett par tänkbara kandidater som kunden får ta ställning till. Det här är det 

vanligaste svenska företag vill ha hjälp med.(Ibid)  

Widström menar att företag bör använda sina redan existerande kontakter vid en 

etablering. Han berättar att om ett företag har en internationell revisionsbyrå kan ofta 

de få fram snabba svar om hur deras ekonomiska situation skulle se ut vid en etablering. 

Företagen bör därför ta hjälp av dem eftersom de ofta har kontakter i det landet som 

företaget vill etablera sig i och kan hjälpa företaget att underlätta en etablering.     

När land är bestämt tittar man på finansieringsmöjligheter med antingen riskkapital 
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med offentlig finansiering eller om det finns någon myndighet som kan delfinansiera. 

Widström poängterar även på att det inte spelar någon större roll om etableringen sker i 

Tyskland eller Kina för New Trade Markets följer i princip samma modell ändå.(Ibid)  

På frågan vad bör man tänka på vid en etablering på den tyska marknaden? Widström 

svarar att Tyskland är en marknad där det råder hög konkurrens och den tyska 

marknaden är mer priskänslig än den svenska. Framgångsfaktorer för att lyckas i 

Tyskland är att ha en unik produkt för de tyska konkurrenterna är duktiga. Du måste 

kunna förklara vad det är som skiljer dig från dina konkurrenter. Sedan är det viktigt att 

ha en väl utvald agent eller distributör. Sedan hjälper det att Sverige är populärt i 

Tyskland vilket är en fördel för svenska företag då det finns ett etablerat gott rykte 

redan. Det är viktigt att ha goda referenser från stora kunder eller leverantörer för då får 

man bättre kontakter i Tyskland.  

 

De kulturella skillnader som Widström lyfter fram är att det fortfarande råder skillnader 

mellan öst- och västtyskland i exempelvis affärsklimat och lönestruktur. Tyskland är 

också väldigt hierarkiskt och det är mer formellt än i Sverige vilket är något man 

behöver ta i beaktning när man ska etablera sig. Gällande personalen är tyskarna 

ordningsamma och de kan man lita på. Men tack vare den höga hierarkin gör det svårt 

att komma i kontakt med högt uppsatta tyska chefer. Det är också en stor fördel om 

affärer görs på tyska även om engelska går bra. Avslutningsvis poängterar Widström att 

något ett svenskt företag bör tänka på är vart företaget placerar sina butiker och kontor.  

 I detaljhandelsbranschen gäller det att ha stor exponering i attraktiva lägen i städer. Det 

gäller också att hitta en fungerande logistik.(Ibid) 

4.4 Nobia kök  

Nobia kök är ett företag som tillhör de marknadsledande i Europa med en bred 

produktportfölj inom köksbranschen. Nobia finns representerade i hela världen men 

den huvudsakliga marknaden utgörs av Europa. Nobias affärside är att erbjuda kunden 

kökslösningar och förlitar sig på kvalitet, design samt funktion. Det ska också vara lätt 

för kunden att köpa, installera och få varor levererade. (www.nobia.com) 

Lennart Rappe hade titeln CFO och ansvarade för beslut om förvärv samt avyttringar 

under tiden då Nobia förvärvade ett tysktbolag som ägdes av Skanska år 2001. Nobia 

fanns då redan etablerat på den tyska marknaden i mindre skala och förvärvet av 

företaget Poggenpohl var ett steg för att expandera Nobia på den tyska marknaden. Det 

här gjorde att Nobia besatt en del kunskap om den tyska marknaden i form av personal i 

ledande positioner hos dotterbolaget vars erfarenhet av att driva bolaget kan likställas 

med kunskap om deras del av den tyska marknaden. Det var ingen komplett kunskap av 

marknaden utan begränsad till deras segment av marknaden. Vid tillfället för förvärvet 

tog Nobia kök juridisk hjälp när avtalet skulle skrivas. De fick också hjälp av en 

revisionsbyrå med att granska räkenskaperna för Poggenpohl.  Men företaget 
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genomförde själva företagsvärderingen av det till tänkta dotterbolaget samt vilken 

potential det hade. (Rappe, 2011) 

Poggenpohl var ett GmbH och anledningen till att Nobia valde just den bolagsformen var 

att den passade företaget, då det är en bolagsform med aktiekapital samt ett begränsat 

ansvar för ägarna. Tankarna på ett AG fanns inte då bolagsformen ansågs för stor för 

företaget vid tidpunkten. På frågan om några kulturella skillnader under den här tiden 

som upplevdes problematiska svarade Rappe:  

”Ja jag skulle vilja säga såhär, det finns alltid kulturella skillnader när man köper 

ett annat bolag det gör det faktiskt. Även om du köper ett svenskt bolag så finns 

det skillnader i sättet. Varje bolag har sin kultur och det innebär att de båda 

kulturerna: både det förvärvade och det egna bolaget skiljer sig åt. Det gör det vid 

alla förvärv och det gäller även i detta förvärv och dessutom på nationalitet och 

språk, så har du fler dimensioner i den här kulturella skillnaden. Men den finns 

alltid och du måste alltid räkna med. Att säga att den inte finns tycker jag är 

orimligt”  

Vidare påpekar Rappe att ledningen på Nobia diskuterade de här problemen med 

kulturella skillnader och menar att dessa skillnader sitter i människor och inte i 

materialet. Det diskuterades hur det skulle bli med personalen och ledningen när 

Poggenpohl förvärvats om Nobia skulle byta ut dem eller inte.  

Myndigheten i Tyskland kom företaget i kontakt med när en ansökan gjordes till 

konkurrensmyndigheten i Tyskland. Rappe menar att ett företag kan behöva göra en 

anmälan i Bryssel också vilket krävs för större affärer. Anmälan har att göra med hur 

många marknadsandelar som erhålls genom en affär och är till för att förhindra 

monopol likande strukturer på marknaden. Nobias affär var så pass liten att en ansökan 

enbart gjordes i Tyskland och inte i Bryssel. Rappe påvisar också att när ett bolag 

förvärvas uppstår en process som kan vara rätt omfattande med många olika delar, till 

exempel lära känna personal. Då framförallt ledningen men även att bilda sig en 

uppfattning om hur bolaget sköts, dess ekonomi och få fram vad som är bolagets styrkor 

samt svagheter. En sådan här affär kan bli relativt utdragen och tar ungefär tre till sex 

månader att genomföra.  

På frågan vad ett företag som ska etablera sig på den tyska marknaden och ägna sig åt 

konsumtionsvaror bör tänka på svarade Rappe:  

”Då kan jag mer generellt säga det som jag tidigare förut att Tyskland är en stenhård marknad, 

de måste ha absolut högsta kvalitet på sina produkter och de måste ta mycket väl hand om sina 

kunder. Och de måste räkna med att så fort det är brister på produkterna så reklameras dem 

och förväntar sig att få en fullgod vara istället. Det gäller generellt i Tyskland sedan måste man 

etablera mycket bra butikslägen och de måste ha något unikt att komma med, de måste ha en 

affärside som säger att våra produkter skiljer oss från andra aktörer inom samma bransch och 

måste vinna över kunder som köper andra produkter idag. De måste också ha ett butikskoncept 

som gör att kunden vill gå in och komma tillbaka istället för till någon annan affär. De måste 

ha gjort en marknadsundersökning och veta att det finns en plats för våra produkter på den 
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här marknaden. De måste kunna skriva vad det är som gör att kunden kommer köpa deras 

produkter för de andra som de köper idag” 

 

 

När Nobia förvärvade Poggenpohl fick det som positiva effekter att Nobia kom in i större 

skala på den tyska marknaden vilken är en av de största oavsett om man ser till 

köksbranschen eller andra branscher som bilindustrin och elektronik. Avslutningsvis 

betonar Rappe att Tyskland med 80 miljoner människor är en stor ekonomi med en stor 

nationell marknad och vill företaget vara marknadsledande i Europa måste företaget 

finnas etablerat i Tyskland. (Rappe, 2011)  
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5 Analys  
I följande kapitel analyseras resultaten från det empiriska materialet som knutits an till 

uppsatsens teoretiska referensram. Resultaten kommer att tas fram med arbetets syfte i 

åtanke och det här kapitlet kommer att utgöra grunden för arbetets slutsats.  

5.1 Kulturella aspekter  

Utifrån empiri kan det fastslås att kulturella aspekter som kan utgöra problem visar sig 

på olika sätt. Det som kan konstateras är att det alltid finns kulturella skillnader som 

Rappe påvisar. Sedan spelar det ingen roll om det är ett tyskt bolag eller ett svenskt som 

övertas utan det råder alltid en företagskultur som skiljer sig ifrån sin egen. Ett vanligt 

problem vid kulturella aspekter mellan Sverige och Tyskland är den språkliga barriären. 

Det fungerar att göra affärer på engelska men det underlättar mycket om affärerna 

istället kan göras på tyska. Det är något som Anne Geitmann styrker och menar att det 

inger förtroende om företag kan göra affärer på tyska. Samtidigt som det är viktigt att 

kunna tyska om affärer ska göras med mindre tyska företag då de sällan har engelsk 

kompetens hos bolaget. Ena författaren har själv erfarenhet av att jobba i Tyskland och 

kan intyga att det tyska språket är en stor fördel att kunna.  

Även språkets vikt går att koppla till arbetets teori då genom att det råder skillnader hur 

folk tolkar språk. Därför är det av vikt att det nya företaget antingen besitter de 

språkliga kunskaperna som krävs eller anlitar hjälp på området. Kopplas det till 

Tyskland så går det genomföra affärer på engelska men finns det kompetens att 

genomföra dem på tyska minskar risken för missförstånd och problematik.      

En annan kulturell aspekt är att Tyskland har en hög hierarkisk ordning vilket gör det 

svårare att komma i kontakt med ledningen. Widström lyfter också fram skillnader 

mellan olika regioner i Tyskland. Han påvisar speciellt att företag bör beakta vart de 

placerar sina butiker och kontor. För det är fortfarande skillnad angående lönestruktur 

och affärsklimat mellan väst- och östtyskland. Anne Geitmann på Tysk- Svenska 

handelskammaren tar också upp att det gäller som företagare att ta reda på hur klimatet 

ser ut i den region där företaget vill etablera sig. För det skiljer mycket mellan de 16 

olika regionerna i Tyskland och en produkt som varit lyckosam i ena region är ingen 

säkerhet för att den ska fungera i nästa. För att knyta det här till vår teori kan det 

konstateras att det är viktigt för ett företag att komma förbered när en ny marknad ska 

etableras. Både genom att genomföra marknadsundersökningar men också genom att 

förfoga över kunskap om hur det är att leva och bo i landet. Författarna upplever att det 

är en skillnad mot Sverige som är ett homogent land när det gäller den nationella 

marknaden.  

5.2 Internationaliseringsprocessen  

Utifrån uppsatsens teori om internationaliseringsprocessen analyseras områdena det 

psykiska avståndet och etableringstegen genom uppsatsens empiriska del. Till Tyskland 

kan det psykiska avståndet anses vara relativt litet utifrån Geitmann på Tysk- Svenska 

handelskammarens beskrivning av Tyskland och tyskarna. Hon menar att de flesta 
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branschsammansättningar är liknande de som finns i Sverige och att mentaliteten 

mellan folkslagen är relativt lika. Geitmanns information stödjer även 

etableringskedjans teori om att företag stegvis utökar sin verksamhet i Tyskland och att 

de olika stegen måste gås igenom för att företaget ska kunna ta sig vidare. Författarna 

upplever själva att det psykiska avståndet till Tyskland är litet efter egna erfarenheter i 

landet. Många ungdomar lär sig även det tyska språket i skolundervisningen vilket gör 

att det finns en länk mellan länderna på ett tidigt plan.    

IP-modellen visar vad ett företag bör tänka på när de ska etablera sig på en ny marknad 

och kopplas begreppen marknadskunskap, löpande aktiviteter, engagemangsbeslut, 

marknadsengagemang till uppsatsens empiri styrker empirin teorin. Alla respondenter 

påtalar vikten av att ha den grundläggande kompetensen som IP-modellen beskriver för 

att lyckas med en etablering. Schumann på Tysk- Svenska handelskammaren menar att 

desto mer kunskap ett företag har om den nya marknaden desto enklare brukar 

etableringen gå. Om inte företaget har den kunskapen som krävs för att lyckas på den 

nya marknaden måste de införskaffa den på något vis. Det kan göras genom att ta hjälp 

av sina samarbetsparter som har kunskap om marknaden. Till exempel en internationell 

redovisningsbyrå eller en jurist med kunskap om marknaden. Företag kan även vända 

sig till Tysk- Svenska handelskammaren eller New Trade Markets vilka erbjuder stöd 

och hjälp vid etablering i Tyskland. Tack vare att företag ofta bygger upp sin kunskap 

under tid och genom erfarenhet gör det att det ställs hårdare krav på ett så kallat born 

global företag. De har inte haft samma tid att bygga upp sin kunskap och det gör att de 

måste vara noggranna i förberedelserna och ta in hjälp för att underlätta en snabb 

etablering. Ett alternativ för born global företag för att undgå tidskrävande processer 

som kan uppfattas som etableringshinder är att förvärva ett redan etablerat bolag.   

5.3 Tyska förutsättningar  

De tyska förutsättningar som råder idag är att landet utgör Europas största marknad. 

Har ett företag som mål att expandera utgör Tyskland en stor möjlighet. Både Rappe och 

Widström understryker konkurrensen på den tyska marknaden. Den är hård och 

konsumenterna är mycket prismedvetna vilket medför att höga krav ställs på nya 

företag på marknaden. Rappe och Widström understryker båda vikten av företagens 

affärside och vikten av att utmärka sig. Företaget måste kunna skilja sig från mängden 

och svara på frågan, varför ska kunderna handla av mig? Något som kan underlätta för 

ett svenskt företag är att Sverige har ett relativt högt anseende i Tyskland vilket inger 

förtroende från konsumenterna och samarbetspartnerna. Geitmann på Tysk- Svenska 

handelskammaren instämmer också att svenska företag inom vissa branscher har ett 

väldigt gott anseende i Tyskland och att företag bör ta tillvara på möjligheten att 

marknadsföra sig som ett svenskt företag.  

När ett företag ska etablera sig på den tyska marknaden kan olika strategier användas. 

Nobia kök valde att förvärva ett redan existerande företag. De valde ett GmbH därför att 

där har ägaren ett begränsat ansvar samt att det räckte med att köpa aktierna i bolaget 

för att överta verksamheten. Schumann på Tysk- Svenska handelskammaren informerar 
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att det är en byråkratisk process att upprätta ett AG och att därför många bolag hellre 

väljer att starta ett GmbH eller ett Mini-GmbH. Schumann påpekar också vikten av att 

vara införstådd i att Tyskland har ett relativt invecklat skattesystem och att det krävs 

hjälp från skatterådgivare för att kunna få ett företag att fungera. I teorin styrks det att 

ett bolag måste vara medvetna om att det tillkommer extra kostnader för att kunna 

etablera sig i ett annat land i form av legala, skattemässiga och redovisningsskillnader. 

Något Rappe poängterar är den process som ingår när ett företag ska förvärvas. Den kan 

vara utdragen och i den görs en utvärdering av bolaget, dess personal, dess finanser och 

företagets styrkor samt svagheter. Det hela är en utdragen process och kan ta allt 

emellan tre till sex månader att genomföra. Widström menar också att ta sig in i 

Tyskland tar tid, väljer företaget att använda en distributör måste en sådan letas fram. 

Det tar också tid och på New Trade Markets tar det mellan två till tre månader att finna 

en anpassad distributör för bolaget som vill in i Tyskland. Widström lyfter också fram 

vikten att finna rätt distributör eller kontakt i Tyskland och inte ta första bästa företag 

som erbjuder sig att samarbeta. Företaget som ska in på marknaden ska istället göra en 

checklista med kriterier som en blivande samarbetspartner bör uppfylla. Författarna har 

förstått, efter kunskapen som etablerats under arbetets gång, att det är en tidskrävande 

process att etablera ett företag i Tyskland och att det kan underlätta vissa processer att 

förvärva ett bolag.  

5.4 Etableringshinder  

En form av hinder som Nobia kök påträffade var när företaget var tvunget att vända sig 

till den tyska konkurrensmyndigheten för att få sitt förvärv av Poggenpohl godkänt. Att 

den tyska myndigheten måste godkänna en sådan affär är ett etableringshinder, för blir 

inte affären godkänd kommer inte företaget in på den tyska marknaden. Ett annat 

vanligt hinder är enligt Geitmann den gröna punkten, en produkts förpackning måste 

vara utformad på ett visst sätt annars får varan inte säljas. Det krävs ofta att en konsult 

hjälper till så att alla kraven är uppfyllda. Har företagen ingen kunskap om förfarandet 

kommer inte produkten in på den tyska marknaden och etableringen drar ut på tiden. 

Widström påvisar även att ett företag kan undvika många hinder och problem genom att 

använda revisionsbyråer samt anlita juridisk hjälp då just dessa områden kan vara svåra 

för ett företag att sätta sig in i eftersom sådan kunskap ofta in finns på företaget. Att ett 

företag kan få problem med myndigheter, skattefrågor samt redovisningsprinciper 

styrks utifrån arbetets teoretiska referensram och dessa kan utgöra etableringshinder.  

Widström på New Trade Markets berättar också att de hjälper företag med att 

undersöka finansieringsmöjligheter vilket kan vara ett problem för vissa företag. I 

teorikapitel tas det upp att det initiala kapitalkravet på ett företag kan utgöra ett hinder 

och medför stora risker för företaget. Både Rappe och Widström har påvisat om den 

hårda konkurrensen på den tyska marknaden och kopplas det till avsnittet 

3.5.4produktdifferentieringsfördelar där det poängteras att det tar tid för en ny aktör att 

finna sina produktdifferentieringsfördelar. Tid innebär pengar och är klimatet redan 

hårt så blir det viktigt för det etablerande företaget att hitta rätt så snabbt som möjligt. 

Det utgör alltså ett problem om inte ett företag är medvetna om sina 
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produktdifferentieringsfördelar redan innan en etablering då det kan innebära en dyr 

kostnad för att etablera sig.  

New Trade Markets menar att det är viktigt att binda till sig rätt personal och erbjuder 

också företag hjälp med att rekrytera personal till sina företag i Tyskland. Det 

understryks också i teorikapitlet att det kan vara svårt och utgöra ett problem att knyta 

till sig kompetent personal i början av en etablering.  

5.5 Lathund för etablering i Tyskland  

Vi har tagit fram en lathund utifrån uppsatsens teori, empiri samt analys och den ska 

fungera som ett hjälpmedel till företag som funderar på att etablera sig i Tyskland. 

Företagen ska kunna gå igenom lathunden punkt för punkt och tänka efter hur 

företagets egen situation ser ut. Kan företaget svara ja på frågorna har de en god grund 

för en framgångsrik etablering.  

 

Punkt 1: Har företaget vetskap på marknaden i den tilltänkta regionen för etablering 

angående konkurrenter, konsumenter och deras mentalitet? 

Vid nej. Genomför en marknadsundersökning i den valda regionen för att öka kunskapen 

om den specifika regionen. 

 

Punkt 2: Vilken nivå av kunskap har företaget och är den tillräcklig för en etablering i 

Tyskland? 

Vid nej. Ta kontakt med professionella konsulter som Tysk- Svenska handelskammaren 

eller New Trade Markets som kan hjälpa till med rekrytering av personal eller erbjuda 

sin spetskompetens.  

 

Punkt 3: Har företaget vetskap om byråkrati, certifikat och standarder i Tyskland som 

skattefrågor, konkurrensmyndigheter, gröna punkten och bolags upprättande? 

Vid Nej. Sätt dig in i ditt företags situation för att kunna bedöma vilka områden som är 

aktuella för företaget. Ett alternativ kan vara att ta in en konsult som vägleder företaget i 

dessa processer. Annars måste företaget vara medvetet om att bygga upp kunskapen 

inom dessa områden.  

 

Punkt 4: Har någon med stor kunskap om den tyska region som företaget ska etablera 

sig på undersökt affärsiden? 
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Vid nej. Hitta någon med den nödvändiga kompetens för att få ett utlåtande om 

affärsiden och vad som kan göras bättre. Fungerar affärsiden i Sverige är det ingen 

garanti för att den fungerar i Tyskland. 
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6. Slutsats  
Här kommer svaren på uppsatsens frågeställning att presenteras samt en redogörelse för 

uppsatsens resultat. Även förslag till vidare forskning kommer presenteras.  

Vilka vanliga hinder kan uppkomma vid en etablering? 

 

Vi anser att de vanligaste hinder som företag kan stöta på vid en etablering i Tyskland är 

problem med myndigheter i form av stoppade förvärv, byråkratin runt 

bolagsregistrering, skattehanteringen samt kraven på gröna punkten. Andra hinder som 

vi funnit har att göra med kulturellaspekter och språkbarriärer. Problemen kan leda till 

missförstånd men även till bristande respekt från affärspartnern. Även den hierarkiska 

strukturen i Tyskland kan leda till problem då ledningsfilosofin skiljer sig mellan 

länderna men också att tyskarna är mycket noggranna när det kommer till affärer. Ett 

annat hinder är att Tyskland är ett väldigt heterogent land och det går inte att 

marknadsföra sig på samma sätt i de olika regionerna utan företag måste ha en specifik 

plan för varje region. Den produkt ett etablerande företag har kanske inte heller 

fungerar i olika tyska regioner därför är det svårt att komma in på hela den tyska 

marknaden.  

Vilka åtgärder kan underlätta en etablering? 

Utifrån undersökningen anser vi att det finns två vanliga sätt att etablera sig på den 

tyska marknaden. Det första kopplas till den traditionella Uppsalamodellen och det 

andra sättet är att förvärva ett bolag i Tyskland. Ifråga om åtgärder som kan underlätta 

en etablering är vi inne på samma linje som New Trade Markets och Tysk- Svenska 

handelskammaren. Det vill säga vikten av att göra en grundlig marknadsanalys över den 

specifika region som företag väljer att etablera sig i. Tack vare att Tyskland är ett 

heterogent land blir marknadsanalysen än viktigare för företagen. Vi anser vidare att ett 

bra komplement till en marknadsanalys är att knyta till sig medarbetare med kunskap 

från den valda regionen som kan granska affärsiden med tyska ögon. En annan åtgärd 

som vi anser kan underlätta en etablering i Tyskland är i linje med Uppsalamodellens 

anda där företag gradvis bör börjar arbeta mot den önskade marknaden. Ett ytterligare 

sätt att underlättar en etablering i Tyskland anser vi är att förvärva ett redan 

existerande bolag på den tyska marknaden. Då får företaget ett färdigt koncept som ofta 

har visat sig fungera i den tänkta regionen samtidigt som personal med kompetens följer 

med företaget. Att förvärva bolag anser vi passar born global företags 

etableringsprocess då en snabb etablering är att önska. Ska ett företag förvärvas är det 

viktigt att vara medveten om att det tar viss tid att utvärdera bolaget samt dess 

verksamhet och det är inte alla bolag som har den kompetensen för en sådan värdering. 

En åtgärd som kan underlätta en etablering i Tyskland tycker vi är att ta in hjälp i form 

av konsulter som Tysk- Svenska handelskammaren och New Trade Markets. De kan 

hjälpa företag med spetskompetens vilket vore dyrt att bygga upp eller rekryter till det 
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egna företaget. Dessa företag har en bred kompetens inom områden redovisning, juridik, 

administration, kontakter eller att rekrytera personal.  

 

Avslutningsvis vill vi påtala att Tyskland utgör en stor möjlighet för företag som vill 

expandera och ta nästa steg i sin utveckling. Tack vare den geografiska närheten och att 

Sverige har ett gott anseende i Tyskland gör deras marknad mycket attraktiv. För att 

lyckas måste företag vara medvetna om att marknaden är tuff, heterogen, de kulturella 

skillnader som råder mellan Sverige och Tyskland samt den tyska byråkratin. Men 

genom marknadsanalyser, genomgång av affärside, knyta till sig kompetens och ta hjälp 

av konsulter har företag en chans att lyckas. 

Förslag till vidare forskning: Författarna föreslår att en fortsatt forskning kring ämnet 

etablering i Tyskland skulle kunna fokuseras till en specifik region i landet. Även att 

forskningen fokuseras till branscher som till exempel bil, möbel eller textilindustrin. Den 

här studien har berört hela Tyskland utan att någon specifik region har prioriterats. En 

av de större inhemska marknaderna finns i Bayern och därför skulle en studie fokuserat 

på området vara intressant då marknaden där erbjuder många möjligheter.  
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Bilagor  

Bilaga 1: Intervjufrågor till New Trade Markets, Tysk- Svenska 

handelskammaren. 

Intervjufrågor rörande etablering i Tyskland 

1. Berätta lite om er verksamhet 

2. Varför vänder sig företag till er? Vad är det vanligaste de vill ha hjälp med? 

3. Vilka möjligheter erbjuder den tyska marknaden? 

4. Vad bör man tänka på vid en etablering på den tyska marknaden? 

5. Utgör de kulturella skillnaderna mellan Sverige och Tyskland några problem? 

6. Finns det skillnader mellan olika regioner i Tyskland? 

7. Vilka är de vanligaste problemen som ett företag kan stöta på vid nyetablering i 

Tyskland? 

8. Brukar skatte, redovisnings, kontakt med myndighet och juridiska frågor utgöra 

problem? Specificera på vilket sätt? 

9. Hur brukar samarbetet fungera mellan tysk och svensk personal? 

10. Vilken nivå av kunskap har era klienter innan en etablering? Påverkar nivån 

framgången med etableringen? 

11. Vad ser du för nack- respektive fördelar med ett GmbH? 

12. Vad ser du för nack- respektive fördelar med ett AG? 

12. Vilka är de största problemen när ett dotterbolag skall upprättas? 

13. Hur bör ett företag förbereda sig inför en etablering? 

14. Vilka är framgångsfaktorerna vid en etablering? 

15. Ser du någon skillnad med etablering nu jämför med 10 år sedan? Vad skiljer? 

16. Vad tror du om framtiden och framtida etableringar? 

17. Finns det någon aspekt på etablering i Tyskland som vi inte har berört?  



  

 
 

Bilaga 2: Intervjufrågor till Nobia kök. 

Intervjufrågor rörande etablering i Tyskland 

1. Berätta lite kort om företaget? 

2. Vilken position i företaget hade ni vid tidpunkten för etableringen? 

3. Fanns företaget etablerat på andra utländska marknader innan den tyska? 

4. Varför valde företaget att etablera sig på den tyska marknaden? 

5. Fanns det kunskap om den tyska marknaden innan etableringen? 

6. Om inte, införskaffades det kunskap innan starten av etableringen? 

7. Hade ni ett kontaktnät i Tyskland innan ni etablera er? 

8. Tog ni hjälp av någon för att underlätta er etablering? 

9. Vilken bolagsform valdes när etableringen gjordes? Varför just denna bolagsform? 

10. Har ni upplevt några kulturella skillnader(språk, sociala och kutym)? Har dessa 

påverkat arbetet med etableringen? 

11. Var etableringen kostsam? Vilka resurser krävdes? 

12. Upplevde ni motstånd från existerande konkurrenter?  

13. Har det varit några problem med den tyska myndigheten? 

14. Vilka var de största svårigheterna vid upprättandet av dotterbolaget? 

15. Vad tycker du är viktigt att tänka på när ett företag skall etablera sig i Tyskland? 

16. Vilka positiva effekter fick er etablering i Tyskland? Fick det några negativa effekter?  

 

 

  

 

 

 


