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Sammanfattning 
 

Den svenska exporten till Mellanösternregionen utgör endast en liten del av den totala 

svenska exporten. Enligt de senaste siffrorna från SCB för år 2004, uppgick den endast till 

3.3% av den totala exporten. Intresset för hela denna region har länge varit svalt, och många 

faktorer ligger till grund för detta. Ett exempel kan vara att den politiska situationen i 

regionen kännetecknas av instabilitet och turbulens. Vidare kan olika kulturella skillnader och 

en generell okunskap om regionen inverkat på ett sådant sätt att svenska företag har prioriterat 

andra marknader. 

 Uppsatsen är inriktad på de etableringshinder och möjligheter som kan uppstå för svenska 

företag i vid verksamhet i Saudiarabien och Förenade arabemiraten. Syftet med uppsatsen är 

att öka förståelses för varför svenska företag skall söka sig till dessa två marknader, och att 

identifiera de olika problem som är förknippade med en etablering på dessa marknader. 

Anledningen till att dessa båda länder behandlas, är att marknaderna är väldigt viktiga för 

svensk export till mellanöstern. Saudiarabien är Mellanösterns största exportmarkand för 

svenska exportföretag, med en omsättning på cirka 5,08 Miljarder SEK för 2004. Förenade 

Arabemiraten är ett land som tagit många steg mot en helt öppen och avreglerad marknad, och 

därför blivit en handelscenrum för hela regionen. Många likheter finns också mellan 

Saudiarabien och förenade Arabemiraten, båda är stora oljeproducenter och kännetäckas av 

snabb växande ekonomi samt en snabb befolkningsökning. Dessa gemensamma faktorer gör 

både Saudiarabien och Förenade Arabemiraten till attraktiva marknader då båda präglas av en 

befolkningsökning vilken stimulerar efterfrågan samtidigt som ett betydande kapital finns i 

landet till följd av oljeförekomsten. Detta skapar en marknad som svenska företag har stora 

möjligheter att beträda under förutsättning att företagen har tillräcklig kunskap om marknaden 

för att kunna undvika de problem kan uppstå i samband med en etablering.  
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1 Inledning 

Nedan redogörs för bakgrunden till problemformuleringen och syftet med uppsatsen. 

 

1.1 Bakgrund 

Arabvärlden är ett intressant område som präglas av stor politisk turbulens och är för många 

svenskar en annorlunda och främmande kultur. Dessa två faktorer samt ett flertal andra ger 

upphov till vissa problem vid etablering av verksamhet i arabvärlden.  

Det bör dock framhållas att denna marknad inte bara består av problem utan kan även ge 

upphov till stora möjligheter. Arabvärlden är en stor marknad som är under expansion och är i 

stort behov av import samt att utomstående aktörer vågar investera i länderna. Infrastrukturen 

behöver förbättras i många länder och det finns redan svenska företag som arbetar med detta. 

Marknaden i arabvärlden består av många länder och olika länder har olika behov. I Iran är 

t.ex. efterfrågan störst på enkla varor som skruvar och dylikt medan det i Förenade 

Arabemiraten i högre grad efterfrågas elektronik.1 Författarnas uppfattning är att det i Sverige 

råder en slags tveksamhet beträffande arabvärlden som en lukrativ marknad. Trots att den rika 

oljeförekomsten som ger upphov till ett betydande kapital är intresset för arabvärlden som 

marknad omotiverat svalt. En anledning till detta kan vara att arabvärlden som helhet ofta 

utmålas som en region där det politiska läget är instabilt och osäkert. I media förekommer 

uppgifter om terrorattentat i regionen tämligen ofta vilket av naturliga skäl verkar hämmande 

på viljan att etablera sig kommersiellt i arabvärlden. Författarnas uppfattning är att vi i 

Sverige tänker på arabvärlden som en helhet och därför skadas hela arabvärldens rykte när 

någonting negativt inträffar i ett land i regionen. En annan faktor är att kulturen är tämligen 

annorlunda i jämförelse med Sverige och andra stater Sverige traditionellt samarbetar med. 

Kulturen präglas till stor del av islam, som är den huvudsakliga religionen i området, vilket i 

många fall kan göra att kulturen verkar främmande. Författarnas uppfattning är att islam bland 

svenskar i vissa fall kan föra tankarna till det som ofta fokuseras på i media, nämligen 

terrorism och osäkerhet. Detta är naturligtvis en något snedvriden bild av verkligheten och 

terrorismen fördöms av de allra flesta muslimer.2 

 Författarnas uppfattning är att totalt sett upplevs arabvärlden som en osäker marknad. 

Därför finner vi det intressant att undersöka vilka möjligheter som finns för svenska företag 

att etablera sig i denna region. 
                                                 
1 Intervju, Johan Erikson, Exportrådet, 2005-09-01 
2 http://www.svd.se/dynamiskt/utrikes/did_7131967.asp, 2005-11-13 
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Emellertid är arabvärlden ett vidsträckt område och det finns inte möjligheter att generalisera. 

Därför har vi begränsat oss till två länder och gör inte anspråk på att göra en generell plan för 

en etablering i arabvärlden. 

De två länder vi har valt Saudiarabien och Förenade Arabemiraten. Dessa länder är 

intressanta eftersom de tillsammans utgör en mycket viktig marknad för svenska 

exportföretag och dessutom är de på många sätt lika då de båda har stora naturresurser i form 

av olja vilket i sin tur betingar stort kapital. Ytterligare likheter är den stora 

befolkningsökning som skett under de senaste åren, denna befolkningsökning har i båda 

länder ställt högre krav på en mer utarbetad infrastruktur samtidigt som den totala efterfrågan 

på allehanda produkter har ökat. Vidare medför den rika förekomsten av olja att både 

Saudiarabien och Förenade arabemiraten har en svag inhemsk industri i övrigt.3 Detta gör att 

efterfrågan är stor på utländska varor men också att det i dessa länder finns ett regelverk som 

syftar till att låta de egna medborgarna dra nytta av utländska företags verksamhet inom 

landet. Dessa regler syftar till att minska oljeberoendet och istället bygga upp andra 

inkomstkällor4. Saudiarabien är en av arabvärldens största ekonomier och Sveriges största 

exportmarknad i mellanöstern. Förenade Arabemiraten är ur många aspekter en intressant 

marknad då svenska företag bedriver mycket handel där, men också av den anledningen att 

Förenade Arabemiraten är ett land som tagit många steg mot en helt öppen och avreglerad 

marknad. Det har där t.o.m. varit tal om att avskaffa eller begränsa sponsorskapet vilket är ett 

karaktäristiskt etableringshinder för just arabvärlden.  Vidare är Förenade Arabemiraten det 

land som har stabilast politiskt klimat i området.5 Detta medför att det enligt författarnas 

uppfattning är intressant att utreda svenska företags möjligheter att etablera sig i Förenade 

Arabemiraten. 

 

1.2 Problemformulering 

Varför och hur skall svenska företag etablera sig i Förenade Arabemiraten och Saudiarabien? 

 

                                                 
3  www.landguiden.se , Saudiarabien & FAE, 2005-10-08 
4 Ibid  
5 Intervju, Johan Erikson, Exportrådet, 2005-09-01 
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1.3 Syfte 

Huvudsyftet med uppsatsen är att undersöka hur och varför svenska företag skall etablera sig i 

Förenade Arabemiraten och Saudiarabien. Detta huvudsyfte kan delas in fyra delsyften vilka 

är att öka förståelsen om varför svenska företag skall söka sig till dessa två marknader, att 

kartlägga svenska företags erfarenheter av etableringar på marknaderna i Förenade 

Arabemiraten och Saudiarabien, att identifiera olika problem som är förknippade med en 

etablering på dessa marknader och komma med rekommendationer om hur svenska företag 

bör agera för att etablera sig i där. 

 

2 Metod 

Nedan redogörs för författarnas vetenskapliga förhållningssätt samt hur det praktiska 

genomförandet gått till. Kapitlet innehåller också en kritisk granskning av metoden som 

använts.  

 

2.1 Vetenskapligt och metodologiskt förhållningssätt 

2.1.1 Positivism eller hermeneutik 

Positivismen innebär i stort att man strävar efter en objektiv och värderingsfri vetenskap där 

verkligheten beskrivs genom lagar.6 Det skiljs på riktig vetenskap och så kallad 

pseudovetenskap. Den ”riktiga” vetenskapen kännetecknas av verifikationskriteriet som 

innebär att en förutsägelse måste kunna verifieras för att få kallas vetenskap.7 En objektiv 

kunskap som bara grundar sig på observerade fakta eftersträvas och det finns inte utrymme 

för människors egna tolkningar i jakten på kunskap.8 Det finns enligt Positivismen två källor 

till kunskap, logiken och iakttagelser genom våra fem sinnen. Om det som inte kan visas 

genom logiska lagar sållas bort återstår den säkra objektiva kunskapen som positivismen 

eftersträvar.9 Detta synsätt lämpar sig ypperligt vid studier av naturvetenskapliga ämnen då 

orsak och verkan är beroende av naturlagar som mycket sällan kan påverkas av den mänskliga 

faktorn.10  

                                                 
6 Holme och Solvang [1997] s. 322 
7 Gilje och Grimen [2004] s. 66 
8  Gilje och Grimen [2004] s. 68 
9 Thurén [1991] s. 15 
10 Gilje &Grimen [2004] s.59-79 
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Det hermeneutiska synsättet utgör snarast en motpol till positivismen där det anses att 

meningsfulla fenomen måste tolkas i sin helhet och att alla individer har sin egen förförståelse 

man måste ta hänsyn till vid tolkning. Med förförståelse menas den egna kunskapsbanken, de 

egna erfarenheterna, de egna värderingarna och de egna fördomar som tolkaren har och som 

han eller hon undermedvetet tar hänsyn till vid tolkning av fenomenet.11 Således kan aldrig en 

tolkning vara objektiv, utan är alltid subjektiv och måste betraktas i ljuset av tolkarens 

förförståelse.12 Det är också viktigt att betänka vilka konsekvenser ens egna värderingar kan 

ha för studiens analys och syfte.13  

Syftet med uppsatsen är att utifrån våra respondenters erfarenheter, uppmärksamma de 

problem som kan uppstå vid en etablering i Saudiarabien och Förenade Arabemiraten samt att 

ge rekommendationer om hur företag bör agera för att undvika dessa problem. Då uppsatsen i 

första hand grundar sig på respondenternas subjektiva uppfattning om vilka problem som är 

betydande kan inte undersökningen anses vara grundad på uteslutande objektiva fakta. Vi 

kommer att använda respondenternas svar för att identifiera de problem som kan uppstå vid 

en etablering. Då slutsatserna i stor utsträckning kommer att grunda sig på dessa subjektiva 

fakta kan vi inte göra anspråk på att våra slutsatser kan anses utgöra vetenskap i ordets strikta 

positivistiska mening. Det är inte heller vår avsikt att presentera någon absolut sanning utan 

däremot att ge rekommendationer hur företag enligt vår mening bör agera för att undvika 

problem vid en etablering i de två aktuella länderna. Vi har således i denna uppsats 

eftersträvat att tolka undersökningsområdet och få en förståelse för de problem som kan 

uppstå vilket medför att vi i större utsträckning använt oss av ett hermeneutiskt synsätt. 

Genom att tolka våra respondenters svar utifrån deras specifika situation, på så sätt har det 

varit lättare att förstå varför olika företag har upplevt olika problem. 

Vår egen förförståelse av ämnet har lagt grunden för referensramen. Sedan har vi ökat vår 

förståelse genom att studera litteratur i ämnet etablering samt genom att ta reda på 

bakgrundsfakta om respektive land. Detta har renderat i en utökad referensram vilken vi 

använt till att utforma frågorna. Svaren har vi sedan tolkat i syfte att få en djupare förståelse. 

 

 

                                                 
11 Gilje &Grimen [2004] s.59-79 
12 Gilje &Grimen [2004] s.175-187 
13 Holme och Solvang [1997] s.31 
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2.1.2 Deduktiv eller induktiv ansats 

En deduktiv ansats innebär i stort att en redan etablerad teori prövas mot verkligheten för att 

teorin på så sätt antingen skall kunna förkastas, bekräftas eller modifieras beroende på 

resultatet av undersökningen.14 Vid en induktiv ansats inleds arbetet istället med 

datainsamlingen för att sedan jämföra det egna resultatet med redan existerande teorier. Det 

induktiva angreppssättet har den fördelen att undersökningen startas med färre idéer om hur 

verkligheten borde se ut eftersom en förförståelse om redan befintliga teorier inte existerar.15  

Vi har en deduktiv ansats på så sätt att vi att vi i undersökningen har utgått från en 

referensram som byggts upp av befintligt material och befintliga modeller. I detta har vi 

använt material som pekar ut typiska problem för den aktuella regionen Emellertid antar vi 

också en induktiv ansats då vi har försökt att hålla så öppna intervjuer som möjligt för att 

undvika att låsa fast oss vid de teorier och modeller som ingår i referensramen. Syftet har varit 

att i möjligaste mån få respondenterna att självmant berätta om de problem de upplevt under 

etableringen utan att vi i alltför stor utsträckning påverkar respondenterna med vad som enligt 

vår egen uppfattning borde vara problem. 

 

2.1.3 Kvalitativa och kvantitativa metoder 

Skillnaden mellan kvantitativa och kvalitativa ansatser kopplas till vilka typer av data som 

används. I kvantitativa ansatser arbetar man med kvantitativa eller ”hårda” data. Med hårda 

data menas lätt registrerbara och mätbara data. Teoretiska variabler görs om till 

operationaliserade variabler som kan mätas genom att information omvandlas till siffror.16  

Kvantitativ analys består till viss del av räkneoperationer, men det betyder inte att data 

består av enbart tal. Talen representerar information som till exempel kan vara huruvida vissa 

personer anser sig eniga eller oeniga med ett eller uttalande i ett frågeformulär.17 Kvantitativ 

dataanalys kan delas in i en statistisk och en tolkande analysdel. Den statistiska innebär att 

man sammanställer den empiri som inkommit medan den tolkande delen innebär att man 

sätter in resultaten av den statistiska analysen i ett större sammanhang.18 Statistisk 

generalisering utgör grundstenen för kvantitativa ansatser. Med ledning av resultaten från ett 

                                                 
14 Johanaesson & Arne Tufte [2003] s.35 
15 Ibid., s.35  
16 Gustavsson [2003] Kap.3 
17 Ibid. S.71 
18 Ibid s22-24 
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urval av personer dras slutsatser som gäller för hela populationen. För att kunna göra det 

krävs att urvalet är representativ och tillräckligt stort.19 

Kvantitativa ansatser präglas av liten flexibilitet då intervjuaren har ett begränsat utrymme 

att komma åt data som inte i förhand är medtagen i undersökningen.20 Detta beror på att det är 

svårt att komplettera en kvantitativ undersökning i efterhand. Därför är det av vikt att 

frågeformulären utarbetas noggrant och prövas innan undersökningen genomförs.  

I kvalitativa ansatser arbetar man med kvalitativa data, vilka ofta består av känslor, tankar 

eller attityder vilket medför att dessa data inte är lika lätta att observera och mäta.21 I 

kvalitativa undersökningar bygger ofta forskaren intervjun på en intervjuguide men kan 

utifrån den improvisera och anpassa intervjun till respondenten och situationen. Detta innebär 

att forskare kontinuerligt tolkar informationen samt formar och ändrar hypoteser och teorier 

under datainsamlingens gång.22 Det viktigaste är att validitetskravet blir uppfyllt. Validitet 

mäter giltigheten i undersökningen, d.v.s. hur väl har forskaren som utfört studien fångat det 

fenomen som han eller hon förutsatt sig att undersöka.23 Urvalsgrupperna vid kvalitativa 

studier är oftast små och inte slumpmässigt framtagna. Detta gör att statistisk generalisering 

blir omöjlig. I stället förkommer här begreppet överförbarhet. Överförbarhet betyder att 

kunskapen som utvecklas i form av tolkning, förklarningar, mekanismer och begrepp i ett 

visst forskningsprojekt kan överföras till andra situationer och fenomen.  

Kvalitativa och kvantitativa ansatser kan kombineras på olika sätt. Kvalitativa 

undersökningar kan utnyttjas som en uppföljning av kvantitativa undersökningar och 

kvalitativa undersökningar kan användas som förberedelse till kvantitativa undersökningar 

och de kan användas parallellt.24 

Enligt vår mening passar en kvalitativ undersökning bättre vårt syfte med uppsatsen. Vårt 

syfte är att identifiera problem utifrån våra respondenters erfarenheter och med bakgrund av 

dessa ge rekommendationer till andra företag som vill etablera sig i Förenade Arabemiraten 

eller Saudiarabien. En kvantitativ ansats skulle kräva att vi redan skaffat oss en bild av vilka 

problemen skulle vara och sedan gjorde undersökningen i syfte att utreda om vår bild av 

problemen stämde överens med respondenternas. Ambitionen är istället att ha ett visst inslag 

av induktiv ansats vilket medför att respondenterna skall, i så stor utsträckning som möjligt, 

skonas från vår förförståelse och istället uteslutande bidra med sin egen uppfattning. Urvalet 
                                                 
19 Ibid, s.24-31 
20 Johanaesson & Arne Tufte [2003] s.71 
21 Ibid, s.71 
22 Johanaesson & Arne Tufte [2003] s.71 
23 Gustavsson [2003] s.62 
24  Johanaesson & Arne Tufte [2003] s.67-78 
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är gjort på plats och har i första hand varit beroende av vilken möjlighet respondenterna har 

haft att avsätta tid till vår intervju. Det har medfört att våra respondenter befinner sig i olika 

branscher och har olika grad av närvaro på marknaden. Att urvalet skulle göras på detta sätt 

har varit känt sen arbetets början och det innebär att det skulle ha varit mycket svårt att utifrån 

en kvantitativ ansats utforma en tillfredställande enkät som kan rendera i nyttiga data som 

senare kan ligga till grund för relevanta slutsatser. Därför har vi intagit en kvalitativ ansats där 

det finns möjlighet att skräddarsy intervjuerna och påverka datainsamlingen direkt på plats. 

Den kvalitativa metoden ger oss möjlighet att ta del av respondenternas erfarenheter på ett 

mer dynamiskt sätt och ger oss möjlighet att under intervjuns gång djupare gå in på de 

problemområden vi finner intressanta.     

 

2.1.4 Intervjuer 

Det finns tre typfall av intervjuer som skiljer sig både vad gäller struktur och syfte. Den 

klassiska intervjus huvudmål är att samla data av objektivt slag. Idén med intervjun är att 

skapa en kanal för att överföra objektiv kunskap från respondenten till intervjuaren.25 Den 

samtalande intervjus huvudmål är att samla data av ett subjektivt slag, att komma åt andra 

människors personliga känslor och åsikter. Huvudmålet för intervjuaren är att få 

samtalsdeltagarna att öppna sig och förmedla sina faktiska tankar.26 Den tredje typen av 

intervju kallas dialog intervju. Huvudmålet med en dialog är att försöka förstå meningar och 

betydelser i andra människors språk och kulturvärld.27  

 Vårt huvudmål har varit att samla data av ett subjektivt slag eftersom vi har velat komma åt 

respondenternas personliga uppfattning av vad som de upplevt eller upplever som 

problematiskt vid verksamhet i Förenade Arabemiraten och Saudiarabien. Därför har vi 

eftersträvat att intervjuerna skall få karaktären av samtal. Meningen har varit att 

respondenterna själva skall framhålla sin uppfattning om situationen i respektive land och 

själva berätta om de problem de upplevt vid etableringen. Genom en sådan strategi har vi 

försökt skaffa oss en förståelse för vilka olika problem som kan dyka upp vid en etablering i 

de två länderna. 

 
 

                                                 
25 Gustavsson [2004] s.238 
26 Ibid s.238-239 
27 Ibid s. 240-241 
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2.1.5 Deltagande observation 

En av uppsatsskrivarna har under två veckor varit på plats i Dubai, där han nära nog dygnet 

runt umgåtts med personer som på ett eller annat sätt bedriver kommersiell verksamhet de 

aktuella områdena. Detta deltagande har naturligtvis renderat i mängder av nyttig information 

utan att några regelrätta intervjuer ägt rum. Genom att vara på plats och lyssna har gruppen 

kunnat skaffa sig information som endast med svårighet kunnat frammanas genom en 

intervju. 

 

2.2 Tillvägagångssätt 

Vårt tillvägagångssätt kan delas in i tre steg, inläsning på befintligt material i syfte att skaffa 

oss en uppfattning om problemorådet, genomförandet av själva empiriinsamlingen och 

bearbetningen av den insamlade empirin. 

 I ett inledande skede har vi utnyttjat redan befintligt material som behandlar det aktuella 

området i syfte att skaffa en uppfattning av vilka problem som kan uppstå vid en 

utlandsetablering i allmänhet och vilka problem som är karakteristiska för just Saudiarabien 

och Förenade Arabemiraten. Materialet har främst inbegripit teori och modeller som 

behandlar etablering på en internationell marknad men också bakgrundsfakta om de aktuella 

länderna. Vi har också försökt skaffa oss en bild av vad den arabiska kulturen innebär, både 

genom andras studier och genom den ena författarens erfarenheter. Vi har även i ett inledande 

skede gjort en intervju med personal på Exportrådet i syfte att skaffa oss en generell bild av de 

aktuella områdena. Denna kunskapsbas utnyttjades för att utarbeta den referensram som ligger 

till grund för undersökningen. Utifrån de kunskaper och modeller vi gjort oss till godo genom 

ovanstående förfarande har vi försökt fånga upp de problem som utifrån vår 

problemformulering är intressanta att lösa. De problem vi uppmärksammat låg till grund för 

den intervjumall som användes vid de intervjuerna. Modellerna har sedan använts för att 

analysera den information vi fått i samband med intervjuerna.  

Empiriinsamlingen skedde genom intervjuer med företag som redan etablerat sig i de 

intressanta områdena. Intervjuerna ägde rum under två veckor vid två företagsmässor i Dubai. 

Vår ambition var att få till stånd så kallade samtalande intervjuer där respondenterna 

självmant skall berätta om sina egna erfarenheter av marknaderna på plats. Syftet med att göra 

sådana intervjuer är att vi inte vill tvinga på våra respondenter vår egen uppfattning om var 

problemen ligger, utan istället låta respondenterna självmant redogöra för de problem de 

upplever som betydande. Vi är emellertid medvetna om att respondenterna indirekt kunde 
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komma att påverkas av vår uppfattning då den i stor utsträckning legat till grund för den 

intervjumall vi utarbetat. Vi har därför i själva intervjuerna gjort vårt yttersta för att låta 

respondenterna tala och att vi i egenskap av intervjuare bara skall lyssna. I och med att vi var 

medvetna om problematiken hoppas vi att vi undvikit att i allt för stor utsträckning låsa fast 

oss själva i vår egen förförståelse. Ambitionen var att modifiera och utveckla vår intervjumall 

under empiriinsamlingens gång så vi kunde anpassa våra problemområden efter de uppgifter 

vi fått från våra respondenter. Genom den induktiva ansatsen och den därmed följande 

dynamiska synen på vår teoribildning ville vi ha en möjlighet att upptäcka problem som vi 

inte stött på under arbetets första fas. Vi tror att en sådan syn är speciellt viktigt när man som i 

vårt fall arbetar med marknader vars miljö präglas av ständig förändring.  

Urvalet av respondenterna har gjorts utifrån deras möjlighet att avsätta tid till att deltaga i 

intervjun. Att urvalet har skett på detta sätt har medfört att intervjuerna skett med ett antal 

respondenter som är aktiva inom olika branscher och är involverade på olika sätt i marknaden. 

Nackdelarna med detta urvalssätt består i att det varit svårt att jämföra de olika 

respondenternas svar med varandra då samtliga respondenter haft olika förutsättningar. Detta 

har vi försökt lösa genom att i större utsträckning beakta svaren i ljuset av respondentens 

specifika situation. Fördelarna är att vi kunnat identifiera problem som inte är att hänföra till 

en speciell bransch och därför skaffat oss en översikt av de problem som kan uppstå vid en 

etablering. Efterbearbetningen av empirin inleddes med att sammanfatta de olika intervjuerna 

för att på så sätt skaffa oss en överblick över vad som generellt upplevs som problem. I detta 

steg skedde ingen värdering av informationen mot bakgrund av respondentens situation skett 

utan intervjusvaren har redovisats i den mån de tillfört något. Intervjuerna har inte redovisats i 

sin helhet då detta inte varit möjligt med hänsyn till tillvägagångssättet vid intervjuerna. 

Vidare skulle förmodligen en sådan redovisning upplevas som tämligen omotiverad då de 

flesta intervjuer varit relativt långa och haft karaktären av samtal. Därför har, enligt vårt 

tycke, en sammanfattning av intervjusvaren varit den bästa lösningen. 

När intervjusvaren analyserades betraktades data även utifrån företagens situation och 

därigenom har vi till viss del kunnat utröna varför vissa problem endast drabbat vissa 

respondenter. Vidare har vi i analysen fyllt ut med problem som enligt våra bakgrundfakta 

borde drabba företag men som inte drabbat våra respondenter. I dessa fall analyserades även 

orsakerna till att respondenterna inte drabbades. Detta gjordes eftersom ett av syftena med 

uppsatsen varit att identifiera problem som uppstår vid etablering i Saudiarabien och Förenade 

Arabemiraten för att kunna ge rekommendationer om hur svenska företag bör agera vid en 

liknande etablering. Därför finner vi det påkallat att även redovisa problem som följer av 
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reglerna i dessa länder även om inte våra respondenter ställts inför dessa. I analysen har vi 

valt att strukturera upp de problem som vi identifierat enligt de modeller som redovisats i 

referensramen. Dessa modeller har tagits med för att motsvara de olika delfrågorna i 

problemformuleringen. Genom detta har vår ambition varit att läsaren skall kunna finna en 

koppling mellan frågorna och analysen. Utifrån analysen har sedan slutsatserna dragits. 

Genom att sammanställa de olika företagens erfarenheter och jämföra dem med tidigare 

forskningsresultat har vår ambition varit att i första hand identifiera de problemområden som 

finns vid en etablering vid de aktuella marknaderna för att sedan utifrån vår egen analys 

komma med rekommendationer om hur svenska företag bör agera för att övervinna dessa 

problem. 

2.3 Kritisk granskning 

Vad som kan ha inverkat negativt på uppsatsens resultat är i första hand platsen och tiden för 

de olika intervjuerna. Intervjuerna utfördes som bekant under två företagsmässor i Dubai. 

Detta medförde att det varit svårt att fånga respondenter då de flesta företag varit upptagna 

med att marknadsföra sig själva. Detta har begränsat oss på ett sådant sätt att vi inte haft 

möjlighet att välja företag utifrån deras situation utan snarare utifrån dras möjlighet att avsätta 

tid för våra intervjuer.  

Då vår intervju stulit tid från våra respondenters övriga verksamhet förefaller det naturligt att 

intervjuerna ibland varit kortare än vad vi har önskat och därför har vi inte alltid haft 

möjlighet att penetrera de områden som varit intressanta i den utsträckning vi önskat. 

 Vidare kan det faktum att vi befunnit oss på mässan med en närhet till våra respondenters 

kontakter, i viss mening ha verkat hämmande på våra respondenters frispråkighet. Det kan 

tänkas att vissa respondenter inte velat uttala sig negativt om vare sig politiska eller kulturella 

problem då sådana uttalande kan förstöra de kontakter det lyckats förvärva om det kom till 

allmänhetens kännedom att sådana uttalanden gjorts. En av uppsatsens svagheter är sättet 

intervjuerna har dokumenterats på. För det första har bara en av författarna genomfört 

intervjuerna och har därför varit tvungen att både styra intervjun och anteckna relevant 

information. Tanken var från början att intervjuerna skulle spelas in via diktafon men detta 

har inte varit möjligt p.g.a. tekniska problem. Vidare har författarens övriga åtagande på 

mässorna medfört att tiden blivit en trång sektor. Detta har renderat i att intervjuerna inte 

renskrivits förrän vid hemkomsten från Dubai vilket kan ha orsakat att viss relevant 

information fallit bort.  
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3 Referensram  
 

3.1 Tydigare studier och modeller 

I 3.1 redogörs för de modeller som sedan kommer att användas vid analysen. 

  

3.1.1 Analysbehov vid nyetablering 
Nedan redogörs för en modell som visar vad som behöver analyseras innan en etablering i ett 

nytt land. En allmän analys av de aktuella marknaderna avseende de områden som framgår 

nedan kommer att återfinnas i analysdelen.  

 
Oavsett i vilket land etableringen skall ske innebär olika val av etablering olika nivåer av 

kontroll, engagemang, inblandning och risktagande. Det finns en stor mängd 

etableringsalternativ som ett företag kan välja bland vid utlandsetableringen.28 Innan valet 

görs krävs att företaget, enligt modellen nedan, genomför en marknadsundersökning som 

inkluderar en analys för etableringsmålsättningen och en för marknadsförhållanden samt en 

finansiell analys och en utvärdering av konkurrensen på den nya marknaden. 

Marknadsundersökningen är viktigt för att veta om etableringen uppfyller företagets krav, 

förväntningar och behov.29 En utförlig analys av företagets målsättning med etableringen är 

det första steget i undersökningen. Företaget måste ha klara mål och förväntningar bakom 

själva etableringen. Målen kan variera mycket från fall till fall beroende på etableringsland, 

företagets aktuella situation och anledningen till utlandsetableringen. Vissa etableringar 

bygger på behoven att vinna nya marknadsandelar medan andra syftar till att minska 

produktionskostnader. Målsättningsanalysen är kopplad till de andra elementen i modellen 

som visas i figuren nedan. De krav som förtaget ställer är kopplat till investeringens storlek, 

marknadsförhållande, och den konkurrens som råder på den nya markanden. Inget företag 

investerar stort i en nyetablering på en ny marknad som kännetecknas av tuff konkurrens och 

låga marginaler utan att vara medveten om sina styrkor, svagheter och möjligheter att lyckas. 

På samma sätt är de andra elementen kopplade till varandra. Sammanfattningsvis kan sägas 

att en nyetablering måste föregås av en omfattande analys av målsättningen med etableringen 

och förhållandena på den marknad som är föremål för etableringen. Som framgår av fig. 3.1 

samverkar dessa faktorer för att bilda förutsättningar som präglar etableringsmarknaden. En 

omfattande analys av dessa förutsättningar är en förutsättning för en lyckad etablering.  
                                                 
28 Albaum, Strandskov & Duerr [2002] s.247 
29 Ibid s.247 
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 Målsättning  
  
 
 
 
 
 Konkurrens  Markands  
 förhållande förhållande  
 
 
 
 Finansiella  
 förhållande   
  
  
 Fig. 3.1  
 

Albaum, Gerald; Strandskov, Jesper; Duerr, Edwin: International Marketing  and Export Management, s. 247. 
Figuren är en egenskapad illustrering till den modell som beskrivs i nämnda litteratur. Modellen syftar till att visa 
sambanden mellan de olika delar som bör analyseras innan en nyetablering på en marknad. 
 

3.1.2 Varför söka etablering utomlands? 

Nedan följer en modell som kommer att användas i analysen för att utröna varför svenska 

företag bör söka sig till Saudiarabien och Förenade Arabemiraten. 

 

Motiveringen till att expandera företagets verksamhet utanför det egna landets gränser kan 

bero på olika saker. Det kan dels bero på att den lokala marknaden är mättad, att kostnaderna 

för den inhemska verksamheten har ökat eller att företagets lönsamhet i landet har minskat. 

Dessa faktorer har en tendens att stöta iväg företag från den lokala marknaden och kallas 

därför för ”push-faktorer”30. Det kan även vara så att en annan marknad upplevs som attraktiv 

och därför lockar till sig utländska företag och således verkar som en ”pull-faktor”. Sådana 

faktorer kan exempelvis vara att marknaden förväntas ha en stark tillväxt eller att marknaden 

präglas av låga kostnader, t.ex. för arbetskraft eller råvaror, vilket leder till högre lönsamhet i 

jämförelse med hemmamarknaden31. Det är även vanligt att ett företags internationalisering 

beror på interna faktorer såsom en företagsledares subjektiva vision.32. 

                                                 
30 Ellis & Williams [1995] s. 47 
31 Ibid, s. 48 
32 Ibid, s. 232 

Analys 
behoven 
vid ny- 

etablering 
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 Det är således intressant ur vårt perspektiv att utreda vilka förutsättningar som legat till grund 

för företagens beslut att expandera i arabvärlden. Om det beror på förhållandena på 

hemmamarknaden som trycker iväg de svenska företagen eller om det är marknaden i de två 

länderna som drar till sig svenska aktörer är intressant då vi utifrån detta kan dra slutsatser om 

varför svenska företag kan få en vinning i att etablera på dessa marknader.  

 

3.1.3 Problem vid en etablering i Saudiarabien och Förenade Arabemiraten. 

Nedan redogörs för en modell som i analysen kommer att användas för att strukturera upp de 

problem som upplevs som betydande. 

 

Vid en etablering utomlands är det inte underligt att en mängd problem kan uppkomma. 

Problemen i sig utgör etableringshinder då de lokala aktörerna oftast inte upplever dem som 

problem utan endast en del av de förhållningsregler som gäller på marknaden. Däremot måste 

en utländsk intressent anamma dessa förhållningsregler för att kunna konkurrera med lokala 

aktörer. Om marknaden är komplex och svår att anpassa sig till krävs det en större uppoffring 

för att slå sig in på marknaden och därför är etableringshindren på en sådan marknad stora.  

Dessa problem kan delas in i olika problemområden. Genom att arbeta utifrån dessa 

problemområden hoppas vi kunna identifiera problemen som företag har haft vid sin 

etablering i arabvärlden och kunna använda dem i vår rekommendation till svenska företag 

som i framtiden skall etablera sig i Saudiarabien och Förenade Arabemiraten. Genom 

indelningen i områden borde vi kunna få en rättvisande bild av vilka av dessa 

problemområden som utgör de största hindren och således vilket av dem som kräver mest 

resurser. 

 

3.1.3.1 Kulturella problem 
De kulturella problemen kan bl.a. bestå av kommunikationshinder vilka kan uppkomma av att 

man inte behärskar det inhemska språket. Språket  är en viktig förutsättning för att agera på 

den aktuella marknaden vilket kan innebära att man måste anställa folk med språklig 

kompetens för att kunna konkurrera med de lokala företagen.33 Vidare kan de kulturella 

problemen bestå i oförmåga att förstå de seder och bruk som tillämpas i landet. En bristande 

insikt i sådana förhållanden kan i vissa fall leda till satsning på fel varor eller genomföranden 

av opassande marknadsföringskampanjer då man inte förstått att vad som går hem hos den 

                                                 
33 Ellis & William [1995] s.232 
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lokala målgruppen.34 Om man inte följer de seder och bruk som råder på plats kan man även 

förlora viktiga handelspartners då man löper risk att agera på ett sätt som uppfattas som 

stötande i rent oförstånd.35  

 

3.1.3.2 Politiska problem 
Vid en etablering utomlands bör man vara bevandrad i den inhemska politiken. Det är i allra 

högsta grad naturligt att förhållandena på marknaden i hög grad påverkas av det politiska 

klimatet. Politiken kan också ge upphov till protektionististiska åtgärder vilket genererar 

ytterligare inträdesbarriärer till marknaden.36 Det finns emellertid andra anledningar att vara 

insatt i det politiska läget, i synnerhet om det är att betrakta som instabilt.37 I ett land där det 

politiska läget är turbulent, vilket är fallet i många länder i arabvärlden, finns det risk för t. ex 

krig eller revolution vilket kan förändra förutsättningarna drastiskt. Dessutom kan det vara av 

intresse att följa lokala val då en inblick i valvinnarens politik kan ge antydningar om hur 

framtiden kommer att se ut. Vid diktaturer bör man vara medveten om att lagar kan ändras 

mycket snabbt eftersom det är resultat av en persons vilja.38  

 
3.1.3.3 Juridiska problem 
För att överhuvudtaget kunna etablera sig utomlands krävs en viss inblick i det aktuella 

landets lagstiftning. Lagstiftningen kan skilja sig mycket åt mellan olika länder och har stor 

inverkan på de spelregler som råder på marknaden.  Lagstiftningen är ofta en följd av 

politiken då det per definition är det styrande organet som stiftar lagarna.39 För att kunna 

verka på en marknad krävs det att man är insatt i det rådande rättsläget, d.v.s. vad som är 

stadgat enligt lag vad gäller etablering, marknadsföring, skatter m.m. 

 I arabländer är det t.ex. vanligt med krav på så kallad sponsorskap, med det menas att ett 

utländskt företag inte får etablera sig på en arabisk marknad utan ha en lokal sponsor.40 Med 

en lokal sponsor menas en fysisk eller juridisk person som representerar det utländska 

företaget på plats.  Dessa sponsoravtal är också väldigt svåra att komma ur och går ofta i arv.41 

Man bör också vara medveten om att lagstiftningen i arabiska länder ofta baserar sig på 

koranen vilket kan medföra att västerlänningar kan ha svårt att förstå syftet med vissa lagar.42  

                                                 
34 Albaum, Strandskov & Duerr [2002] s.92-96 
35 Ellis & Williams [1995] s.232 
36  Exportrådet [1999] s.399-410 
37 Albaum, Strandskov & Duerr [2002] s.105-107 
38 Ibid s.113 
39 Albaum, Strandskov & Duerr [2002] s.113-115  
40 http://www.swedishtrade.se/saudiarabien/    
41  Johan Erikson, Exportrådet, 2005-10-09 
42 Ibid  
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3.1.3.4 Kostnader 
När man ska slå sig in på en ny marknad ger det naturligtvis upphov till nya kostnader 

eftersom man måste marknadsföra sig och skaffa sig kunder. Det uppstår också kostnader när 

man löser de etableringsproblem som förekommer. Dessa etableringskostnader är 

engångskostnader som uppstår vid etableringstillfället. 

 Kostnader kan även uppkomma vid transaktioner. Transaktionskostnader består i huvudsak 

transportkostnader som uppstår i och med att varorna måste fraktas till det nya landet, men 

kan också komma av höga tullar och andra protektionistiska åtgärder som hindrar utländska 

varor. Transanktionskostnader skiljer sig från etableringskostnader då dessa är löpande och 

återkommer vid varje sälj- eller köptillfälle.  

 

3.1.3.5 Risker 
Man bör också vara medveten om de risker man exponerar sig för vid en etablering 

utomlands. För det första innebär handel med andra länder ofta handel med en annan valuta. 

Detta kan ge att man gör valutakursvinster eller valutakursförluster vilket gör att man vid 

handel med en främmande valuta alltid utsätter sig för en viss risk. Vidare bör det nämnas att, 

om den marknad man försöker etablera sig på är turbulent, löper man viss risk att förlora sina 

investeringar. 43 

 

3.1.4  Handelskanalerna mellan länder. 
Nedan följer en modell som beskriver valmöjligheter vi handel mellan länder.  

Valmöjligheterna illustreras i fig. 1.3. Denna modell kommer att användas i analysen för att 

utvärdera vilka strategier som är lämpliga vid handel med Saudiarabien och Förenade  

Arabemiraten.  

 

Vid handel mellan företag i olika länder finns ett flertal alternativ för hur sådan verksamhet 

kan bedrivas. Dessa alternativ bör nogsamt övervägas mot bakgrund av rådande situation vad 

gäller företagets förutsättningar, produktens karaktär samt de inblandade ländernas 

handelsklimat. Företagets förutsättningar kan begränsa antalet möjligheter markant då olika 

alternativ kräver olika resurser från företagen. Produktens karaktär är också av betydelse då 

vissa produkter inte är lämpade för vissa handelskanaler. Hänsyn bör därför tas till produkten 

vid val av handelskanal. En ytterligare faktor som spelar in är av naturliga skäl de inblandade 

                                                 
43 Exportrådet [1999] s.402 
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ländernas situation och regelverk. Handeln mellan länderna bör läggas upp på ett sådant sätt 

att man maximerar nyttan och minimerar kostnaden på sedvanligt företagsekonomiskt 

maner.44 

 
3.1.4.1  Var ska man lägga produktionen 

Första frågan att ta ställning till är i vilket land produktionen skall läggas. Enligt modellen 

finns möjlighet att lägga produktionen i hemlandet, i utlandet eller en fri zon i något av 

länderna vilket också framgår av fig. 3.1. Vid detta val kan möjligheterna begränsas utifrån 

företagets förutsättningar då det kan vara kostsamt att bygga upp en ny produktion i ett annat 

land. Detta kräver ofta att företaget satsar stora resurser då bl.a. en fabrik måste uppföras och 

nyanställningar måste göras. Det kan vara svårt för mindre företag att uppbåda den mängd 

kapital som krävs för en så omfattande investering. Därför kan det i vissa fall vara lämpligare 

för mindre företag att behålla sin produktion i hemlandet. Produktens beskaffenhet kan också 

spela in i valet om var produktionen bör läggas. Vissa produkter är kanske inte möjliga att 

transportera till rimliga kostnader vilket kan medföra att åtminstone delar av produktionen 

måste läggas i utlandet. Det kan också vara så att ett av länderna är lämpligare för produktion, 

t.ex. med hänsyn till närhet till leverantörer av råvaror. Om transportkostnader för dessa kan 

minskas kan även produktionskostnaden minskas. Vidare är också tillgång och pris på 

arbetskraft olika i olika länder vilket kan vara av vikt vid bedömningen av i vilket land 

produktionen bör läggas. Beslutet bör fattas efter en företagsekonomisk bedömning av 

samtliga ovan nämnda faktorer.45  

 

3.1.4.1.1 Hemmaproduktion 

Har produktion i hemlandet valts måste en export av produkten ske. Då erbjuds två 

möjligheter, se figur 3.1 , nämligen direkt eller indirekt export. Direkt export innebär att det 

producerande företaget själva ombesörjer exporten.46 Detta kan vara lämpligt då man slipper 

kostnader för onödiga mellanhänder. Emellertid kräver direkt export någon slags 

representation i utlandet, antingen i form av egen närvaro eller via kontakter. Alla företag har 

inte tillräckliga behov för det skall vara motiverat att engagera sig i den utsträckning som en 

direkt export kräver, varför det i vissa fall kan vara lämpligare med indirekt export. 

                                                 
44 Albaum, Strandskov & Duerr [2002] s.287 
45 Ibid, s.248 
46 Ibid, s.249 
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 Indirekt export innebär att man istället anlitar en extern part i hemlandet för att genomföra 

exporten till utlandet. Detta kan vara lämpligt då en sådan part ofta har en större erfarenhet av 

export och därför ett mer utbrett kontaktnät t.ex. vad gäller kunder och transporter. Vidare kan 

också en sådan enhet i större utsträckning koncentrera sig på själva exportförfarandet.47 

Indirekt export 
Om företaget har valt att inte sköta exporten själva finns det olika alternativ, se figur 3.1. 

Företaget kan använda sig av samarbetspartners för att på så sätt skaffa sig andra möjligheter 

att bedriva export. Om t.ex. flera företag har exportintresse till samma land kan dessa företag 

gå samman och dela på transportkostnader och dylikt för att på så sätt minimera sin kostnad 

och därigenom maximera sin vinst. Man kan också använda sig av en agent i hemlandet som 

säljer produkten till utlandet. Möjlighet finns också att låta en detaljist i hemlandet sköta 

exporten. Vilket val som skall göras beror på situationen och vilka möjligheter som finns 

inom företagets kontaktnät48 vilket gör att det är svårt att ge några generella 

rekommendationer. 

Direkt export 
Skall företaget själva ombesörja exporten finns enligt fig. 3.1 möjligheten att skaffa sig en 

agent eller distributör i utlandet. Denna känner förhoppningsvis till marknaden på plats och 

har ofta erfarenhet av denna sorts verksamhet. Vidare kan denna strategi vara till gagn då 

distributörens eller agentens kontakter kan utnyttjas för att öka försäljningen. Man kan även 

använda sig av en resande försäljare. Denna försäljare är visserligen baserad i hemlandet men 

bedriver försäljning på sina resor till regionen. Detta gör att en extern part inte behöver anlitas 

vilket gör att kostnaderna kan minska. Vidare kan ett dotterbolag etableras i utlandet, vars 

uppgift är att sälja produkterna på lokalt. Detta ger en närhet till marknaden vilket medför 

bättre möjligheter att analysera marknaden på plats och därmed göra det lättare att agera 

dynamiskt. Exporten kan även verkställas genom en avdelning för utlandsförsäljning. Hänsyn 

måste också tas till om man skall ha ett lager för exportvarorna i utlandet eller om 

försäljningen skall ske on demand.49 

 

3.1.4.1.2 Produktion i fria zoner 

I vissa länder, t. ex Förenade Arabemiraten, finns fria zoner. Dessa zoner är områden som i 

vissa ekonomiska och juridiska avseenden inte räknas till själva landet och därför inte är 

föremål för samma regler. I dessa zoner råder ofta skattefrihet och det är ofta gynnsamt att 

                                                 
47 Albaum, Strandskov & Duerr [2002] s.249 
48 Ibid, s.249 
49 Ibid, 250 
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bedriva verksamhet där då många av dessa zoner startats för att stimulera handeln i regionen 

De fria zonerna är ofta placerade på strategiska platser och skall fungera som en länk till 

andra länder vilket underlättar kommunikationen och transporten till närliggande 

marknader.50 Att lägga produktionen i en fri zon i utlandet kan minska transportkostnader och 

ger dessutom en närhet till marknaden vilket kan göra det lättare att anpassa sig till 

marknaden. Fria zoner kan kort sagt ge vissa fördelar som en produktion i utlandet kan 

medföra men utan de nackdelar det innebär att anamma hela det utländska regelverket.51  

 
3.1.4.1.3 Produktion i utlandet 

Om produktionen skall ske i utlandet uppkommer frågan hur stor del av produktionen som 

skall läggas där. Skall hela tillverkningsprocessen läggas i utlandet eller bara slutmomentet 

d.v.s. monteringen? Att endast göra monteringen i utlandet kan motiveras av att t.ex. den 

färdiga produkten är för kostsam att frakta och att man därför väljer att frakta komponenterna 

var för sig till exportlandet där det slutligen monteras. Ett annat incitament kan vara att den 

tidigare produktionen redan är så utspridd att det lönar sig att skicka komponenterna direkt till 

exportlandet istället för att gå via en monteringsfabrik i hemlandet. 

 Att lägga hela produktionen i exportlandet kan, som redan nämnts, motiveras av närhet till 

leverantörer och billig arbetskraft. Det kan vara kostsamt att bygga upp en produktion 

utomlands och kan ibland lättare genomföras genom skapandet av strategiska allianser. 

Strategiska allianser innebär samarbeten med andra företag som är till gagn för båda parter.52  

En av dessa samarbetsmodeller kan betecknas licensiering och innebär att en utländsk 

licenstagare betalar producenten för användning av företagets namn, tillverkningsmetoder och 

patent m.m. Detta tillvägagångssätt innebär en enkel medelväg för ett företag om de vill gå 

steget längre än export. Ett annat alternativ är att tillverkningskontrakt vilket innebär att ett 

utländskt tillverkningsföretag tillverkar produkterna för företagets räkning. På så sätt kan ett 

företag lägga sin tillverkning i utlandet utan att behöva etablera en fabrik.  Ett tredje alternativ 

är joint venture vilket innebär att företaget går ihop med ett utländskt företag för att kunna 

etablera sig på den utländska marknaden. I t.ex. Arabvärlden och Kina är det inte tillåtet att 

etablera ett företag utan en inhemsk partner53 vilket medför att ett samarbete med en inhemsk 

aktör är nödvändigt. Ytterligare en möjlighet för utlandsbaserad produktion är sk. 

management contracting, detta innebär att en lokal investerare på den utländska marknaden 

                                                 
50 Albaum, Strandskov & Duerr [2002] s.250 
51 Ibid, s.250 
52 Ibid, s.250 
53 Albaum, Strandskov & Duerr [2002] s.250 
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bidrar med kapital för etableringen medan företaget i hemlandet bidrar med den kunskap som 

krävs för etableringen.54 
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3.2 Bakgrundfakta om länderna  
 

3.2.1  Saudiarabien, historia och bakgrund 

Redan så tidigt som på mitten av 500-talet passerade de flesta aktiva handelsmän i regionen 

Hijaz. Hijaz låg i vad som idag är västra Saudiarabien. Hijaz fungerade som en knutpunkt för 

olika välutnyttjade handelsvägar och därför skapades av naturliga skäl en marknad där.  

 Vår återgivning av Saudiarabiens historia tar emellertid sin början på 1700-talet då det som 

skulle bli nuvarande Saudiarabien bildades genom en allians mellan anhängare till 

Wahhabismen, och klanen Saud.  Wahhabismen är en religiös rörelse som finns än idag och 

präglas av en fundamentalistisk utövning av religionen islam.  Klanen Saud var vid den tiden 

den styrande klanen i sin provins.  Den nuvarande saudiska politiska strukturen bygger 

fortfarande på den gamla alliansen. Klanen Saud blev fördriven till Kuwait av turkar och 

britter under 1800-talet. Klanen återvände 1901 i syfte att återerövra sina förfäders gamla 

ägor.55 

Ibn Saud stärkte sitt rike ytterligare bland annat genom att gifta bort sina döttrar med andra 

stamledare, för att på så sätt vinna deras lojalitet.56 År 1932 förenade han kungariket Hijaz 

med sultanatet Najd och grundade det moderna Saudiarabien med den nuvarande geografiska 

sträckningen där han själv utsåg sig till kung.57 Ibn Saud bedrev en konservativ islamistisk 

inrikespolitik medan utrikespolitiken syftade till att närma sig västmakterna för att genom det 

stärka landets ställning.58 År 1953 avled Ibn Saud och efterträddes av sin äldste son. 

Emellertid var inte den nya kungen särskilt intresserad av att styra landet utan var mer 

intresserad av ett liv i lyx utan krav och lämnade därför kronan vidare till sin halvbror 

Feisal.59 Under Feisals styre blev landet en modern industri- och välfärdsstat men de 

traditionella islamistiska värderingarna bevarades. År 1975 blev kung Feisal mördad och 

efterträddes av sin halvbror Khaled. Khaleds yngre bror Fahd utsågs till kronprins och första 

biträdande premiärminister.  Fahd framstod alltid som den starke mannen, vilket i stor 

utsträckning berodde på den verklige kungens klena hälsa.60 År 1982 utsågs Fahd till kung 

efter hans äldre halvbrors bortgång. I juli 2005 dog Kung Fahd och efterträddes av kronprins 

Abdullah. Landet styrs idag av den kungliga familjen och dess ministerråd. Inga politiska 

                                                 
55  http://www.landguiden.se ,Saudiarabien, Äldre historia, 2005-11-12 
56 Ibid  
57 Ibid  
58 Ibid, Modern historia  
59 Ibid, Modern historia 
60 Ibid  
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partier eller politisk verksamhet får förekomma.61 Religiösa ledare i det officiella 

prästerskapet Ulama brukar rådfrågas när viktigare beslut tas som rör religion och 

domstolar.62 En rådgivande församling som utses av kungen har under de senaste åren har fått 

en ökad roll i det lagstiftande arbetet. 

 År 1993 infördes ett skrivet regelverk för landets styresskick, byggt på islam och heliga 

lagar, Sharia, och för första gången stadgades lagar som skyddar vissa individuella rättigheter, 

dock inga politiska rättigheter.63 Landets högsta lagstiftande, verkställande och dömande makt 

förenas i kungen. 64 Samhällets uppbyggnad präglas främst av islam men också av 

stamsamhällets normer och värderingar. Stamtillhörighet, familjsammanhållning och 

grupptillhörighet är fortfarande en väsentlig del av det sociala systemet.65  

Oljeintäkterna har bidragit till att höja befolkningens levnadsstandard mycket snabbt. Stora 

snabba förbättringar har skett inom utbildning, hälsovård och andra samhällstjänster i och 

med att oljeexporten har ökat och gett landet stora inkomster.66 Samtidigt har de ekonomiska 

klyftorna och det sociala missnöjet också vuxit, bland annat på grund av den snabba 

befolkningsökningen under de sista 20 åren. Idag beräknas cirka 45 procent av befolkningen 

vara under 15 år, och cirka 70 procent av befolkningen vara under 30 år.67 Det totala antalet 

boende i landet beräknades till 22,4 miljoner varav cirka 6,0 miljoner är utländska 

medborgare. Majoriteten av de utländska arbetarna kommer från Asien och Afrika och arbetar 

inom tjänstsektorn, men även specialister och tekniska experter från västvärlden har lockats 

till landet.68 Oljerikedomen har lett till att landets medborgare åtnjuter speciella förmåner, 

bland annat gratis hälsovård, ett omfattande socialförsäkringssystem och fri skolutbildning 

och även högre utbildning. Trots gratis skolutbildning, så börjar endast 58 procent av alla barn 

grundskoleutbildningen.69Bensin, el, vatten, gas och flygbiljetter är subventionerade av staten. 

Saudiarabien har en restriktiv invandringspolitik och de flesta gästarbetar lever isolerade från 

det saudiska samhället och dess välfärd.70  

                                                 
61 http://www.landguiden.se/ ,Saudiarabien , Politisk system, 2005-11-12 
62 http://www.swedishtrade.se/saudiarabien , Om Saudiarabien, landrapport, 2005-11-12 
63 http://www.landguiden.se/ ,Saudiarabien , Politisk system, 2005-11-12 
64 http://www.swedishtrade.se/saudiarabien , Om Saudiarabien, landrapport, 2005-11-12 
65 http://www.landguiden.se/ ,Saudiarabien , Sociala förhållande, 2005-11-12 
66 http://www.swedishtrade.se/saudiarabien , Om Saudiarabien, landrapport, 2005-11-12 
67 http://www.landguiden.se/ ,Saudiarabien , Befolkning, 2005-11-12 
68 WMRC: Saudi Arabia, Economic, s. 26 , [September 2005] 
69 http://www.landguiden.se/ ,Saudiarabien , Utbildning, 2005-11-12 
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Saudiarabien är till ytan cirka fem gånger större än Sverige och upptar ungefär 80 procent 

av den Arabiska halvön. Saudiarabien är ett av världen torraste länder och varken sjöar eller 

floder finns i landet. 71 

Staten har visat engagemang för en demokratiseringsprocess som innebär en större politisk 

frihet för kvinnor. Det är ett steg som ger ökat utrymme för kvinnor i politiska aktiviteter som 

t.ex. debatter. Trots detta fick kvinnor inte rösta i det kommunala valet som ägde rum. Det var 

i och för sig det första valet i Saudiarabiens historia.72     
 

3.2.1.1 Ekonomisk bakgrund  
Innan oljefynden gjordes, byggde den saudiska ekonomin i första hand på nomadiserande 

beduiners boskapsskötsel, dadelodling och annat jordbruk samt på inkomster från 

pilgrimernas vallfärd till Mecka. Sedan det första oljefyndet gjordes i slutet av 1930-talet har 

villkoren ändrats drastiskt. Idag är Saudiarabien världens största oljeproducent med 

produktion på över 9.5 miljoner fat per dag. Saudiarabien förfogar även över en fjärdedel av 

jordens kända oljereserver, detta gör att Saudiarabien spelar en nyckelroll för den globala 

ekonomiska stabiliteten. Detta har gjort Saudiarabien till arabvärldens största ekonomi.73 

Olje- och gassektorn svarar idag för 90 procent av landets export, 70 procent av statens 

inkomster och 40 procent landets BNP.74 Bruttonationalprodukten per capita har sjunkit 

drastiskt de senaste 25 åren, från 28000 USD i början av 80-talet till cirka 8000 idag, i stor 

utsträckning beroende på den snabba befolkningstillväxt på mellan 3,5% och 4% per år. Den 

snabba folktillväxten har även medfört svårigheter i finansiering av utbyggnad av 

vattenförsörjning, elförsörjning, telekom, transport, sjukvård etc. som befolkningsökningen 

kräver.75  

De senare årens ekonomiska politik har lett till nya reformer i syfte att minska ekonomins 

oljeberoende, med betoning på privatisering och att få en variation i industrin.76 Statliga 

verksamheter som telekom, flyg, kraftproduktion, järnvägar, post- och hamnservice skall 

enligt tidigare beslut privatiseras. I november förra året togs beslut om att ytterligare ett antal 

sektorer däribland kommunal service, hälsovård och utbildning skall helt eller delvis säljas 

ut.77   

                                                 
71 http://www.landguiden.se/ ,Saudiarabien, Geografi, 2005-11-13 
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Saudiarabien utgör idag den viktigaste handelspartnern för svenska företag i Mellanöstern.78 

Exporten till Saudiarabien har ökat med drygt 90 procent, från 2.9 Miljarder SEK år 1999 till 

5.7 Miljarder SEK år 2002. De viktigaste exportvarorna är verkstadsprodukter, 

telekommunikationsutrustning maskiner, utrustning för eldistribution och fordon, papper, 

mediciniska och farmaceutiska produkter, järnmalm och virke. Vid sidan om varuexporten 

finns också en omfattande tjänsteexport. Många svenska ingenjörer, läkare, tandläkare och 

vårdpersonal arbetar idag i Saudiarabien.79  

Ekonomiska analyser bedömer att Saudiarabien kommer att ha ett infrastrukturbehov som 

motsvarar ca US$ 250 miljarder de närmaste tjugo åren. För att klara den ökande 

efterfrågebehoven som kommer att uppstå i samband med den snabba befolkningsökningen så 

kommer stora investeringar att göras vilka skall omfatta bland annat vägar, järnvägar, 

telekom, elförsäljning, gruvnäring, hälsovåld, utbildning, vatten och avlopp att ske. 80 

3.2.1.2 Specifik behovskalkyl för den saudiska marknaden81      

• Energi: Energiområdet utgör landets mest intressanta och investeringskrävade 

område. Cirka 117 miljarder US$ beräknas behöva investeras de närmaste 25 åren 

för att öka befintliga kapacitet på 17.000 megawatt till 70.000 megawatt. 

Hälsovårdsektorn: Cirka 60 nya sjukhus och hundratals nya hälsovåldscentrum skall 

byggas. Saudiarabien har en av världen högsta konsumtioner av mediciniska 

produkter och tjänster per invånare. 

• Vatten och avlopp: Det finns stora behov att förbättra kapaciteten genom nya 

vattenreningsverk och avsaltningsanläggningar. 12 nya avsaltningsanläggningar och 

cirka 60 nya dammanläggningar planeras att bygga. Endast cirka 40 procent av 

hushållen är idag knutna till ett avloppsnät. Målsättningen är att öka den till nivån 90 

procent före 2020. Ett nytt vattenministerium har nyligen inrättats för att lösa landets 

akuta vattenproblem.     

• Telecom: Investeringsbehov inom telecom bedöms uppgår till cirka US$ 5 

miljarder per år för utbyggnad av fast och mobil nät. En ny GSM licens år 2006 

väntas öka investeringsbehoven ytterligare. För Ericsson har de nya investeringarna 

inneburit att Saudiarabien blivit ett av företagets viktigaste exportmarknader.  

                                                 
78 http://www.swedishtrade.se/saudiarabien , Om Saudiarabien, landrapport, 2005-11-10 
79 Ibid 
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81 Ibid, Saudiarabiens senaste femårsplan , 2005-11-10 
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• IT: Saudiarabien IT-marknad ökar med cirka 8.3 procent per år, vilket gör 

landet till en av regionens snabbast växande IT-marknader. Totalt väntas marknaden 

omsätta cirka US$ 4,8 miljarder fram till slutet av 2005. 

• Gruvindustrin: betydande investeringar är att vänta inom den ännu relativt 

oexploaterade men lukrativa saudiska gruvsektorn. Avkastningspotential finns på 

cirka 30 procent. En förändring i investeringslägen är väntad för att underlätta för 

utländska investeringar inom gruvnäring.  

• Försäkringsmarknaden: Avmonopoliseringen av försäkringsmarkanden och ny 

lag för sjukvårds- och trafikförsäkring. Senare prognoser visar att värderingen av den 

saudiska försäkringsmarknaden kommer att öka från cirka US$ 2.7miljarder till ca 

US$ 13.3 miljarder inom loppet av fem år.  

• Bygg: Befolkningstillväxten skapar behov inom bland annat sjukvård, skola och 

bostäder. Totalt kommer ett 60-tal nya sjukhus och närmare 370 skolor att byggas. 

Cirka 600 000 nya privatbostäder kommer också att byggas under de närmaste 5 

åren. 

 

Saudiarabien har tagit steg mot en ny ekonomisk politik, i syfte att uppfylla kraven som 

ställs för att komma med World Trade Organisation (WTO). Dessa krav innebär i stort att 

man skall ha en öppen ekonomi som ger utrymme för utländska investeringar.82 I december 

2005 blev Saudiarabien medlem i WTO efter 12 års förhandlingar.83 Internationella 

Valutafonden (IMF) har ställt krav på ökad privatisering och förbättrad affärsklimat för båda 

inhemska och utländska investeringar.84 Nyligen har den saudiska staten sänkt skatten för 

utländska företag från 30 till 20 procent, i ett försök att locka flera utländska företag att 

investera i landet. Däremot har inga skatteförändringar skett i gas och oljesektorerna. Den 

snabba befolkningstillväxten och den höga arbetslösheten har varit en viktig faktor som till 

stor del betingat de nya reformerna.85  

Stora privatiseringsprojekt av statligt ägda bolag har genomförts de senaste åren. Bland 

annat en försäljning på 30 procent av telekombolaget STC, som bidrog till att börskursen på 

bolaget steg med 43.5 procent de första sex månaderna efter försäljningen. Privatiseringen 

                                                 
82 WMRC: Saudi Arabia, Economic structure s.25, [September 2005] 
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medför att regeringsinnehav i olika bolag kommer helt eller delvis att säljas. Till exempel har 

RadissonSAS övertagit de statligt ägda Hyatt Regency i Riyadh.86  

Den saudiska BNP-tillväxten har varit stark de senaste tre åren, 2003 hade landet en tillväxt 

på 7.18 procent. Året efter hamnade tillväxten på 5.74 procent och den beräknas att ligga på 

5.79 procent för 2005.87 Även konsumenternas köpkraft har ökat drastiskt de senaste två åren. 

År 2004 låg den på 9.78 procent och i år beräknas den att hamna på 5,38 procent. Trots den 

ökade konsumtionen båda för privata och offentliga sektorer, så finns alltjämnt ett högt 

överskott i handelsbalansen. Överskottet nådde US$ 59.06 miljarder för 2004 och beräknas nå 

US$ 65.89 miljarder för 2005. 88  Den snabbt växande importen kommer med största 

sannolikhet att leda till utjämning av handelsbalansen de närmaste två åren.89  

Den saudiska valutan är bunden till den amerikanska dollarn med en valutakurs på 3.75 SR/ 

1USD. Detta i kombination med landets konservativa politik har lett till en hög  prisstabilitet 

det senaste decenniet, trots att inflödet av kapital har ökat med mer än 12% per år mellan 

2002 och 2004. Denna kapitalinflödesökning beror på ökningen av oljepriset under de senaste 

åren.90  

Då den amerikanska dollarn har försvagats gentemot Euron de senaste åren har europeiska 

varor blivit dyrare att importera i förhållande till de varor som köps i dollar. Trots detta har 

importen från Europa ökat snabbast med cirka 19 procent för 2003 och cirka 8 procent för 

2004 och man förväntar sig att ökningen skall vara lika stor under 2005 och 2006.  Den näst 

största ökningen i importen har skett från Ostasien.91 Den saudiska exporten har ökat med 18 

procent för 2004. Oljeproduktionen har ökat med 0.9 miljoner fat per dag under det första 

halvåret 2004, för att hamna på över 9.5 miljoner fat per dag. Ökningen för olje- och 

gasexporten beräknas att hamna på mellan 4-8 procent för 200592.  Konsumentsprisindex 

förväntas att hamna på 1.19 procent för 2005. År 2004 ökade konsumentprisindex med 0.22 

procent och året dessförinnan låg ökningen på 0.30 procent.93  

Utvecklingen i andra branscher än oljebranchen förväntas vara stark de närmaste åren tack 

vare de stora investeringar i olika projekt som staten finansierar. Det förväntade minskade 

                                                 
86 http://www.swedishtrade.se/saudiarabien , Om Saudiarabien, landrapport, 2005-11-05 
87 WMRC: Saudia Arabia, Economic Risks and Data s.16, [September 2005] 
88  Ibid s.16 
89 Ibid, Economic Growth, s.19  
90 Ibid, Trade and External Accounts, s.24 
91 Ibid, s.23 
92 Ibid, s.24 
93 Ibid, Economic Growth s.19 
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oljepriset för nästa år, kommer emellertid förmodligen att bromsa den ekonomiska tillväxten 

för 2006.94  

 

3.2.1.3 Nyckelsektorer i Saudiarabien95  

Olja: Saudiarabien beräknas ha 261 miljarder fat olja som gör att landet förfogar över en 

fjärdedel av jordens kända oljetillgångar. Med nuvarande utvinningshastighet kommer 

oljereserverna att räcka över 80 år. Det statligt ägda oljebolaget Saudi Aramco, är världens 

största markbaserade olje- och gasföretag. Det svarar för nästan hela råoljeproduktionen med 

14 oljefält, däribland oljefälten Ghawar som är det största oljefältet på land och Safaniya som 

är det största ute till havs. Idag uppgår oljeproduktionen i Saudiarabien till 9.5 miljoner oljefat 

per dag. Som världens största oljeproducent spelar Saudiarabien en dominerande roll inom 

oljekartellen OPEC och dess arabiska motsvarighet OAPEC. 96 

Turism: De heligaste och viktigaste platserna för muslimer, Mecka och Medina ligger i 

Saudiarabien. Landet tar emot miljoner av pilgrimer varje år. Turism utgör den tredje största 

närningsgrenen i landet och omsätter cirka US$ 10 miljarder. Miljarder har investerats inom 

turismsektorn för att locka flera pilgrimer till landet. Den saudiska staten beräknar att 

turismen ska omsätta US$ 22 miljarder om tio år. 2003 annonserades att staten kommer att 

öppna turistsektorn för utländska investerare, och att alla hinder att skaffa visum till landet ska 

tas bort inom fem år.  

Elektricitetproduktion: Saudiarabien är en av de största elproducenterna i regionen. Det 

ökande elektricitetsbehovet som kommer av den snabba befolkningsökningen kommer att 

kräva en fördubbling elproduktionen de närmaste 15 åren. Elproduktionen är på väg att 

privatiseras och planer på uppdelning av den statligt ägda Saudi Electricity Company har 

påbörjats. I vatten-, järnväg- och kraftsektorn kommer cirka US$ 100 miljarder att investeras 

de närmaste 15- 20 åren. 

Naturgas: Saudiarabien har stora naturgasfyndigheter som fortfarande är outnyttjade. Den 

nuvarande produktionen svara endast för ett par procent av världsproduktionen men landet 

hoppas att bli en av världens ledande gasexportörer.  Gasproduktionen är på väg emot en 

privatisering. Stora investeringsförhandlingar pågår i denna sektor med en mängd utländska 

aktörer. Ett projekt för gasutvinning med det amerikanska bolaget ExxonMobil stoppades 

våren 2003 efter två års förhandlingar på grund av oenighet om hur stort det utländska 

                                                 
94 WMRC: Saudia Arabia, Economic Risks and Data s.16, [September 2005] 
95 Ibid, Economic Structure s.27 
96 http://www.landguiden.se/ ,Saudiarabien, Naturtillgångar och energi , 2005-11-14 
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inflytandet skulle vara. Nu har projektet delats upp till mindre delar och i juli slöts första 

avtalet med utländska företag om exploatering sedan industrin förstatligades på 1970-talet.    

Andra naturtillgångar: Saudiarabien har även andra naturtillgångar utöver gas och olja. 

Landet har fyndigheter av guld, järnmalm, koppar, fosfat, silver, uran, bauxit, kol, bly, zink, 

kalksten, marmor med mera. Utvinning av dessa mineraler har länge varit oprioriterat men har 

på senare tid har fått en ökad betydelse. Staten är intresserad av att engagera flera privata 

företag i mineralutvinningssektorn.97 

Banksektorn: U.A.E Emirates bank International (EBI) har fått tillstånd att utföra 

banktjänster I Saudiarabien. Detta efter rekommendation av finansminister Ibrahim al-Assaf 

och återspeglar en önskan att luckra upp de strikta regler som präglar banksektorn. Denna 

bank är emellertid endast den andra utländska banken som har tillåtelse att verka i 

Saudiarabien. Andra länder än gulfländerna får fortfarande inte etablera banker I 

Saudiarabien.98 

 
3.2.1.4Saudiarabiens handelsprofil 

Förenade Arabemiratens största handelspartners,2004: 

 

 
                
 
 
          

 
  

 
    
 
 

  
WMCR: UAE s.22, (IMF, Direction of Trade Statistics) [September-2005] 
 
Som framgår av tabellerna ovan är exporten betydligt större än importen vilket beror på 
oljeexporten. Detta överskott i bytesbalansen ger Saudiarabien ett stort kapital för 
investering. 

 
 
 

 
 

                                                 
97  http://www.landguiden.se/ ,Saudiarabien, Naturtillgångar och energi , 2005-11-14 
98 WMRC: Saudi Arabia, Economic structure, s.25, [September 2005] 

Export 2004    Mdr US$ (%) 
USA 19.86 19.32% 
Japan 16.18 16.35 %
Sydkorea 8.96 8.71% 
Kina 5.99 5.83% 
Singapore 4.59 4.37% 
Frankrike 3.56 3.46% 
Netherländerna 3.35 3.26% 
Italien 3.16 3.07% 
Sydafrica 2.64 2.57% 
Thailand 2.13 2.09% 

Import    Mdr 
US$ 

(%) 

USA 5.63 9.33% 
Tyskland 4.08 6.76% 
Japan 4.04 6.70% 
Storbritannien 3.27 5.43%
Kina 2.99 4.95% 
Italien 2.05 3.40%
Frankrike 2.03 3.37% 
Sydkorea 1.78 2.95%
Australian 1.67 2.25% 
Indien 1.36 2.25% 
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Importprodukterna för år 1990 
 

 

WMCR: UAE s.22, (IMF, Direction of Trade Statistics) [September 2005] 
 
Importprodukterna för år 2003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WMCR: UAE s.22, (IMF, Direction of Trade Statistics) [September 2005] 
 

Som framgår av tabellerna ovan har importen av fordon, maskiner och järn ökat kraftigt 
medan textil och spannmål bara ökat inget eller marginellt. Detta kan bero på att större 
satsningar gjorts på den egna industrin och inom byggsektorn.  
 
 
 
3.2.1.5  Saudiseringsprocessen och arbetsmarknaden  

Den snabba ekonomiutvecklingen under 1970-talet gjorde Saudiarabien beroende av billig, till 

stor del outbildad, inflyttad arbetskraft. Utvecklingen hade varit omöjlig utan de miljoner 

gästarbetare, som kommer främst från Yemen, Egypten, Sudan, Indien, Pakistan och 

Filippinerna. Saudierna blev därmed en minoritet bland de arbetande i sitt land. Den höga 

arbetslösheten bland den inhemska befolkningen har varit en utmaning för landets ledning. 

Ambitionen i femårsplanen från år 2000, var att skapa 800 000 nya arbetstillfällen för 

Import 2003 Mdr 
US$ 

(%) 

Motorfordon  6.40 15.42% 
Maskiner och verktyg  2.38 5.73% 
Järn och stål  1.75 4.22% 
Industri maskiner 1.53 3.67% 
Läkemedel  1.43 3.45% 
Ospecificerade varor           1.35 3.26% 
Flygplan  1.38 3.32% 
Kommunikationsutrustning  1.37 3.31% 
Textil  1.32 3.19% 
Spannmål   1.29 3.10% 

Import 1990 Mdr US$        (%) 
Motorfordon  2.22 9.15% 
Transportutrustning  1.46 6.05% 
Textil 1,32 5.44% 
Ospecificerade varor    1.26 5.22% 
Maskiner och verktyg  1.23 5.07% 
Kläder och tyg  0.96 3.98% 
Industri maskiner 1.53 3.67% 
Spannmål 0.85 3.51% 
Annan tillverkning  0.71 2.94% 
Järn och stål 0.70 2.90% 
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saudier.99 Detta skulle huvudsakligen ske genom att ersätta den importerade arbetskraften som 

uppgår till cirka fem miljoner. I mars 2003 meddelade en saudisk myndighet att 

arbetslösheten låg på 31procent.  Detta var en startpunkt för nya åtgärder och reformer på 

arbetsmarknaden. Kraven på saudisering av arbetsplatserna blir därför allt större och 

kontrollen allt strängare. Saudiseringen innebär att privata arbetsgivare, inhemska och 

utländska har krav på sig att varje år öka andelen av saudiska anställda.100  Ett beslut har 

fattats nyligen som kräver en fullständig saudisering inom tre år inom vissa branscher. 

Detaljhandeln är den som berörs mest, där alla butiker stora som små måste anställa minst en 

saudier under första året, under andra året skall hälften av personalen vara saudier och under 

tredje åren skall hela processen med procentlig saudisering vara fullbordad.101 Nu ställs 

hårdare krav även på banksektorn som redan var saudiserad till 60-75 procent, det nya kravet 

innebär att ytterligare 10 000 jobb inom bankbranschen ska saudiseras. 102  

 Problemet med saudiseringsprocessen är att den saudiska arbetskraften är dyrare än den 

importerade och oftast sämre utbildad. Med saudisk arbetskraft måste hänsyn också till att 

religionen präglar den saudiska livsstilen och samhällets regler. Till exempel måste saudiska 

anställda avbryta arbetet och be fem gångar per dag.103 Detta gör det väldigt svårt för vissa 

branscher att generera avkastning i framtiden, bland de värst drabbade är transportbranchen på 

grund av sina små marginaler.  

Regeringen har fattat ett övergripande beslut att andel utlänningar (arbetare och familjer) ej 

får överstiga 20 procent av den saudiska befolkningen år 2013.104 Det finns skeptiker till 

saudiseringsprocessen särskilt inom finans och näringsliv. De ifrågasätter fokusering på 

existerande arbetsplatser, och menar att de i själva verket endast är en mindre del av alla de 

sysslor som den billigare asiatiska arbetskraften utför som kan saudiseras. Istället krävs nya 

riktiga arbetstillfälle för att kunna täcka behovet.105  

 

3.2.2  Förenade Arabemiraten (UAE), historia och bakgrund. 

Så tidigt som på 1500-talet använde portugisiska sjöfarare området som bas under sina resor 

till Indien. Portugiserna utkonkurrerades senare av holländarna som i sin tur konkurrerades ut 
                                                 
99 http://www.landguiden.se/ ,Saudiarabien, Arbetsmarknaden , 2005-11-14 
100 http://www.swedishtrade.se/saudiarabien , Om Saudiarabien, landrapport, 2005-11-19 
101 http://www.landguiden.se/ ,Saudiarabien, Arbetsmarknaden , 2005-11-14 
102 http://www.swedishtrade.se/saudiarabien , Om Saudiarabien, landrapport, 2005-11-12 
103 http://www.landguiden.se/ ,Saudiarabien, Arbetsmarknaden , 2005-11-13 
104 WMRC: Saudi Arabia, legal, s.33, [September 2005] 
 
105 WMRC: Saudi Arabia, Legal s.33, [September 2005] 
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av engelsmännen. Under 1800-talet slöt Storbritannien ett fredfördrag med emirerna vilka var 

de som bestämde i emiraterna. Fördragen garanterade emiraternas säkerhet mot att britterna 

fick fortsatt inflytande över deras politik och ekonomi.106 Förenade Arabemiraten grundades 

år 1971 som en federation av de sex emiraten Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Fujairah, Umm al 

Qaiwain och Ajman . År 1972 anslöt sig även Ras al Khaimah till dem. Redan under 1971 

anslöt sig Förenade Arabemiraten till FN och Arabsamfundet.107 Efter andra världskriget 

förbereddes emiraternas självständighet bland annat genom att 1952 upprätta emiratens råd, 

vilket är en församling där ledarna för de sju olika emiraterna sitter. Rådet har tex som 

officiell uppgift att utse Förenade Arabemiratens president.108 

Idag betraktas FAE en av de mest stabila områdena i regionen.109 Federationens band 

mellan de sju emiratena är mycket stark. Var och en av dessa sju emirat styrs av en härskande 

klanfamilj. En klar maktstruktur råder mellan de olika emiraterna även om de olika klanerna 

till viss del konkurrerar om makten i de olika emiraten. Bortgången av president Sheikh Zated 

bin Sultan al-Nahyan i november 2004 visade att landets enighet inte endast berodde på 

presidenten utan att det finns en samlande enighet inom området.110 President Zayed tillträdde 

1971, och mycket av landets ekonomiska utveckling tillskrivs honom.  Skeikh Khalifa bin 

Zayed al-Nahyan, sonen till president Zayed, utsågs till den nya presidenten av det högsta 

rådet. Skeikh Khalifa förväntas gå i sin fars fotspår och föra samma sorts ekonomiska politik, 

som präglas av en utåtriktad, snabbutvecklande och västerländsk profil. 111 

Federationens författning förnyades var femte år, tills det år 1996 blev permanent.112 Landet 

styrs av presidenten och väljs av det högsta rådet var femte år. Presidenten väljs alltid från 

delstaten Abu Dhabi, eftersom det är den största bland de sju emiratena, både vad gäller 

population och ekonomiskt inflytande.113 Abu Dhabi har även den största landytan. Abu 

Dhabi finansierar 90 procent av Förenade Arabemiratens budget och de återstående 10 

procenten finansieras av Dubai.114  

Vicepresidenten utses alltid från delstaten Dubai, eftersom den är den näst största delstaten 

och det största handelscentrat i federationen.115 Alla delstaterna är representerade av sina 

                                                 
106 http://www.swedishtrade.se/saudiarabien , Om Saudiarabien, landrapport, 2005-11-20 
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108 Ibid, Politiskt system, 2005-11-17 
109 WMRC: UAE, Political s.9, [September 2005] 
110 Ibid, s.9 
111 Ibid, s.9   
112 Ibid, s.9 
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ledande härskande familjer i högsta rådet. Posterna i rådet ärvs och går vidare i samma familj 

vid ett generationsskifte.116 Rådet sammanträder officiellt en gång per år, men träffas 

inofficiellt relativt ofta.. De beslut som rådet tar, skall godkännas av minst fem delstater, och 

Dubai och Abu Dhabi har vetorätt. 117 

Landet har en riksdag som kallas för Federala Nationella Rådet (FNC) och består av 40 

medlemmar, vilka utses av de härskande familjerna i de sju emiraten i proportion till de olika 

emiratens befolkningsmängd. FNC har dock endast en rådgivande roll.118 Presidenten i 

samarbete med det högsta rådet utser en premiärminister som i sin tur utser den federala 

regeringen.     

En hög grad av oberoende finns kvar i varje emirat och inom emiratens härskande 

klanfamilj. De härskande klanfamiljerna har åstadkommit politisk stabilitet genom att 

koncentrera makten i klanen och skapa ministerier och statliga myndigheter. Klanfamiljerna 

tillsätter posterna inom dessa ministerier och myndigheter vilket gör att 

demokratiseringsprocessen är ren fiktion.119   

Varje emirat har sina egna lokala myndigheter som ansvarar för emiratens säkerhet, 

finansiering, investeringar och utformar även sin egen ekonomiska politik. Skillnaderna i det 

interna styrelseskicket i varje emirat har sin grund i olika behov. Detta gör att Abu Dhabi och 

Dubai har behov av mer utvecklade politiska system än de mindre och fattigare delstaterna. 

Varje delstat har ett eget rättsystem. Tvister mellan olika delstater eller mellan en delstat och 

regeringen löses i högsta domstolen. Alla domstolar är skyldiga att i sin rättstillämpning ta 

hänsyn till den islamistiska sharialagstiftningen. Särskilda sharia-domstolar finns för att döma 

i mål som gäller mord, stöld och äktenskapsbrott.120 

Sedan federationens uppkomst 1971, har Förenade Arabemiraten visat att landet utgör en av 

de stabilaste staterna i mellanöstern, trots det oberoende och den konkurrens som råder mellan 

emiraten. Förenade Arabemiraten för en gemensam utrikespolitik och eventuella 

motsättningar mellan emiraten hålls inom federationen.121  

Oljeintäkterna som började strömma in i landet på 1960-talet och framåt har gjort Förenade 

Arabemiraten till ett land som har en av världens högsta inkomster per invånare. Oljeintäkter 
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tillfaller staten och har i stor utsträckning investerats i hälsovård, utbildning och 

infrastruktur.122  

Den ökande arbetskraftsinvandringen i Förenade Arabemiraten oroar den federala staten då 

ursprungbefolkningen blir en allt mindre del av den totala populationen. Endast ca 18% av 

landets befolkning är medborgare i Förenade Arabemiraten.123 Ca 50% av populationen 

utgörs av importerad arbetskraft från sydostasien. Detta beror i stor grad på att sydostasiaterna 

kräver lägre lön och är relativt kompetenta för sina arbetsuppgifter. Strikta regler styr 

arbetskraftsinvandringen och om en invandrad arbetares kontrakt upphör måste denne lämna 

landet inom en kort tid. Det finns inte heller möjlighet att söka medborgerskap i Förenade 

Arabemiraten oavsett hur lång tid personen har vistats i landet.  Förenade Arabemiratens egna 

medborgarna har genom tiden nästan bara arbetat inom den offentliga sektorn vilken erbjuder 

höga löner som finansieras av oljeintäkterna. Det växande antalet inhemska högskolor och 

universitet har gjort att antal utexaminerade studenter och kvalificerade arbetssökande ökat, 

det har lett till att staten nu uppmuntrar sina medborgare att vända sig till den privata 

sektorn.124   

Förenade Arabemiraten har hittills förskonats från den terroristvåg som drabbat 

grannländerna men staten är medveten om riskerna i och med att handeln med västmakter är 

så stor. Den ökade hotbilden för terroristattacker mot Saudiarabien och Kuwait har lett till 

inflöde av investeringskapital till Förenade Arabemiraten då det blir mindre attraktivt att 

investera i de mer drabbade grannländerna.  Förenade Arabemiraten har på senare tiden även 

lockat internationella företag, som börjat flytta sina regionala kontor från andra arabländer till 

Förenade Arabemiraten.125 De senaste studierna som gjordes om konkurrensfördelarna mellan 

arabländerna visar att Förenade Arabemiraten erbjuder mer säkra och stabila 

affärsinvesteringar än andra länder i regionen. En annan studie som har gjorts nyligen visar att 

en företagsetablering i Förenade Arabemiraten tar mycket kortare tid än etablering vid något 

annat land i regionen.126 

 

3.2.2.1  Ekonomisk bakgrund 

Innan oljeupptäckterna livnärde sig invånarna i emiraten på jordbruk eller som 

boskapsskötande nomader. Längs med kusterna var båtbygge, fiske och pärlfiske de 
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125 WMRC: UAE, Economic > Quarterly Forcast Analysis, s.14 [September 2005] 
126 Ibid, Economic > Trade and External Accounts, s. 



 37

dominerande inkomstkällorna. 1958 påträffades oljefyndigheter i Abu Dhabi och knappt tio år 

senare hittades olja också i Dubai och 1974 i Sharja. I takt med att inkomsterna från 

oljeexporten växte byggdes samhället upp och emiraten knöts starkare samman. 

FAE blev medlem i WTO år 1995, vilket gjort att landet infört nya reformer, bland annat att 

tillåta större utländsk konkurrens i den inhemska markanden. Man har även infört andra 

reformer för att locka utländska investerare och utvidga landets roll som ett internationell 

affärscentrum. Trots dessa reformer återstår mycket arbete för att ändra på de diskriminerande 

regler som finns kvar t.ex. de regler om lokala sponsorer eller lokal agent för de utlänningar 

som bedriver affärsverksamhet i landet, eller att joint venture måste ha en lokal 

majoritetsägare.   

Förenade Arabemiraten är medlem i OPEC, och svarar för en relativt stor del av OPECs 

totala oljeproduktion.127   

Förenade Arabemiraten räknas idag som en av de rikaste och mest välmående länderna i 

Mellanöstern. Höga oljepriser är grunden för den snabba ekonomiska utvecklingen. Landets 

ekonomi har vuxit i den grad att den blivit den tredje största i arabvärlden, och landet 

beräknas ha en av världens högsta inkomster per capita. Olje- och gasexport är oerhört viktiga 

inkomstkällor för Förenade Arabemiratens ekonomi. Oljeexporten utgör ca 45% av landet 

totala export. Den totala intäkten från oljeexporten från Förenade Arabemiraten beräknades 

2004 uppgå till 29 Mdr US$. Oljan kommer till största delen från Abu Dhabi. 

Uppskattningsvis finns ca 10% av jordens kända oljereserver i Förenade Arabemiraten och 

nära 5% av världens naturgasreserver. Oljan beräknas räcka i minst 50 år enligt en försiktig 

uppskattning. Då oljeförekomsten i de olika emiraten är olika stor är också beroendet av oljan 

som intäkt olika stor i det olika emiraten. Abu Dhabi har sedan upptäckten av olja i landet 

varit den största producenten av olja och landet har fortsatt att investera inom olje- gas och 

den petrokemiska industrin. Dubai har emellertid på senare tid satsat på handel, turism, bank- 

och försäkringsverksamhet, vilket har gjort Dubai till ett stort handelscentrum i hela regionen 

och ett reseparadis för turister. Dubais olja beräknas ta slut inom mindre än 10 år och det har 

funnits behov av att hitta alternativa sätt att tjäna pengar. Dubai är en världens snabbaste 

växande ekonomier och hade en BNP tillväxt på upp till 16,7% år 2004. Handelsklimatet i 

Dubai är mer liberalt och västerländskt än i de övriga emiraten. 

                                                 
127 Ibid, Politcal, s.11   
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De senaste siffrorna visar att antal byggnader har ökat med 42 procent i Dubai, från 55 659 

år 2000 till 79 214 t.o.m. mars 2005. Vad gäller enskilda bostäder ökade det från 145 363 

enheter till 237 728  år 2005, en ökning med hela 63,5 procent på fem år. 128 

Att Förenade Arabemiratens ekonomi är beroende av oljeintäkterna gör landets ekonomi 

sårbar på grund av svängningarna i marknadspriset på olja. Men med beaktande av dagens 

höga oljepris och att oljepriset även de närmsta åren spås ligga över 40$ per fat, kommer 

oljepriset förmodligen inte innebära att landets ekonomi försämras i den nära framtiden. Det 

ökade oljepriset samt det växande utbudet, som kommer av att landet ökat kapaciteten för 

oljeutvinning, kommer med stor säkerhet att rendera i stora oljeintäkter och ökad tillväxt. 

FAE har under förre året ökat sin oljeproduktion med 8,4 procent för att nå en produktion på 

2,6 miljoner fat per dag. Det höga oljepriset de senaste åren har lett till ett ökat 

handelsöverskott. År 2003 var överskottet på 13,8 Mdr US$, vilket var 25% högre än året 

innan. År 2004 var handelsöverskottet 17,0 Mdr US$. Även importen har ökat stadigt de 

senaste åren i genomsnitt med 8 procent mellan 2001- 03 och 16 procentenheter år 2004. De 

senaste tre åren har importen livsmedelprodukter ökat med hela 76 procentenheter. Ökningen 

beror i stor utsträckning på den snabba populationsökning och ökade turismen.129 

Vid sidan av de ökade oljeintäkterna har även den icke oljerelaterade BNP:n ökat med i 

genomsnitt  8-10% per år medan BNP tillväxten har legat på ca 3-4 % de senaste åren. 

Emellertid kommer den totala inhemska efterfrågan att fortsätta att stiga på grund av de starka 

statliga investeringarna och tillväxten av icke oljereleterade produkter. Landets BNP tillväxt 

har ökat från år till år, men ökningen har varierat, allt ifrån 1,4 % år 1998 till 10% år 2000, för 

att senare hamna på 1,92% år 2002, men åter ökade till en nivå på ca 7% från år 2003 och 

framåt. Exportintäkterna har ökat kraftigt de senaste åren, från 35,29 Mdr US$ 1998 till 75,48 

Mdr US$ år 2004, vilket förväntas öka betydligt mer i år. Den viktigaste orsaken bakom 

intäktsökningen, är det ökande oljepriset. Den ökade efterfrågan på olja de senaste åren har 

lett till att det genomsnittliga priset på olja ökade med 28 procent år 2004. 130  

De senaste planerna på att avreglera bostadsmarknaden och privatisering av vatten- och 

elverk kommer sannolikt att skapa en stor mängd nya investeringsmöjligheter i landet. De 

statliga åtgärder som redan genomförts för att främja den privata sektorn har givit en ökning 

av utländska investeringar och ökad turism. Den privata sektorn utgör för närvarande ca 50 

procent av BNP. Den privata sektorns konsumtion växer snabbare än den offentliga sektorns. 

                                                 
128  http://www.swedishtrade.se/fae/ , Om FAE, 2005-11-22  
129  WMRC: UAE, Economic, s.15-22 [September 2005] 
130 Ibid  
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Under 2001-2004, har den slutliga konsumtionen för den privata och offentliga sektorn ökat 

med 55 procent respektive 15 procent.  

Den snabbt växande ekonomin under de senaste fyra åren har betingat en stor 

arbetskraftinvandring. Landets population ökade med hela 7,6 procentenheter 2003, och 

andelen utländska arbetare har vuxit till en rekordnivå. Liksom resten av Gulf-ländernas 

ekonomier, är Förenade Arabemiraten starkt beroende av utländsk arbetskraft, för både 

kvalificerade och okvalificerade jobb. Cirka 80 procent av arbetskraften är utländsk. Medan 

medborgarna traditionellt sett mest arbetar i den offentliga sektorn har företagen i den privata 

sektorn har valt att använda sig av utländsk arbetskraft som ofta är både mer kvalificerad och 

billigare än den inhemska. 131 

Valutan i Förenade Arabemiraten, dirham, är bunden till den saudiska valutan, vilket är 

bunden till amerikanska dollarn. Detta gör att den emaritiska dirhamen är bunden till dollar 

med kurs 3,67 dirhams/US dollar. Låsning av valutakursen har lett till en ökad monetär 

disciplin och ökad prisstabilitet.132 Den största risken mot den makroekonomiska stabiliteten 

är hotet av en överhettning av ekonomin och en för snabbt växande inflation. Under de 

senaste två åren har inflationen ökat till 5 procent. Den ökande inflationen beror mest på den 

växande inhemska efterfrågan och de stigande kostnaderna för importerade produkterna från 

Europa som beror på att Euron ökat i förhållande till Dollarn. Även den ekonomiska 

blomstringen i Förenade Arabemiraten under de senaste tre åren har lett till ett ökat 

inflationstryck. Landets frihandelspolitik har svarat på den ökade efterfrågan med ökad 

import. 133 

Oljeförsäljningen har lett till ett stort inflöde av dollar till landet. Det har gjort att även 

reporäntan är bunden till dollarn och oljepriset istället för att vara bunden till den inhemska 

inflationsutvecklingen. Fallande räntor i Nordamerika samtidigt som Förenade Arabemiraten 

har fått stora oljeintäkter, har i kombination skapat ett stort inflationstryck. Detta är ett stort 

problem som oljeexportländer ofta möter.134 

Lagstiftningen som styr ekonomiska aktiviteterna är en standardiserad internationell 

affärslagstiftning som tar hänsyn den lokala lagstiftningen. Denna lagstiftning avser att 

behålla Förenade Arabemiratens ekonomiska oberoende och begränsa det oönskade utländska 

inflytandet. Äganderätten för utlänningar är starkt reglerad. Lagen begränsar det utländska 

                                                 
131 http://www.swedishtrade.se/fae/ 
132 WMRC: UAE, Economic, s.18 [September 2005] 
133 WMRC: UAE, Economic, s.16-17 [September 2005] 
 
134 WMRC: UAE, Economic, s.15-22 [September 2005] 
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ägandet till 49% av ägandet av ett lokalt företag. Nya planer på att öka den tillåtna andelen 

utländskt ägande till 70%  i en lokal verksamhet undersöks nu. I de fria zoner som finns inom 

landet råder det däremot en helt annan lagstiftning. Där tillåts 100% ägande för utländska 

företag inom zonen. Alla företag måste registreras hos finans- och industriministeriet och vid 

den lokala myndighet i den emirat som företaget är verksam i.  

 

3.2.2.2 Nyckelsektorer  

Olja: Energisektorn är fortfarande den som dominerar ekonomin. Landet har väldens fjärde 

största oljereserv. Ca 98% av denna oljereserv återfinns i Abu Dhabi och är uppdelad på både 

land och vattenbaserade anläggningar135.  

Turism: stora investeringar har gjorts inom denna sektor för att locka folk turister hela 

världen. Dubai har även gjort stora investeringar i syfte att locka folk att köpa fastigheter där. 

Många kändisar äger ett hus eller en lägenhet i Dubai. Stora projekt har genomförts i landet, 

bland annat världens enda sjustjärniga hotell och världens längsta konstgjorda skidbana.  

Bankrörelsen: Förenade Arabemiraten utgör ett finansiellt centrum för hela regionen. 

Landet har en välutvecklad och växande banksektor. År 2002 vidtogs en del åtgärder för att 

minska kontanthanteringen och pengatvätten i landet. En ny lag för bankverksamhet är under 

införande. Den har till syfte att klargöra den islamistiska bankverksamheten och förstärka den 

centrala bankens ställning.  

Bankrörelsen inkluderar centralbanken, 21 nationella banker, 28 utländska banker, 2 

investeringsbanker och 10 representativa kontor för olika banker. Banksektorn är dominerad 

av the National Bank of Abu Dhabi, Emirates Bank International, National Bank of Dubai, 

Abu Dhabi Commercial Bank och Mashreqbank. De 28 utländska bankerna som finns i landet 

besitter ca 25 procent av marknaden. I samband med inträdet i WTO, har landet tvingats att 

lämna mer utrymme för utländska banker och genomföra nya reformer i banksektorn. FAE 

har inga restriktioner för pengaöverföring utanför landet, varken för kapital eller vinst på 

kapital.   

Byggsektorn: Byggsektorn är den snabbast växande sektorn i landet. Nu pågår gigantiska 

projekt i landet, bland annat världens högsta byggnad och bygget avtvå gigantiska konstgjorda 

öar The Plams har också påbörjat. Den växande turismen har varit till förmån för den redan 

                                                 
135 WMRC: UAE, Economic, s.22 [September 2005] 
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växande byggsektorn. Dubai har varit det ledande emiratet när det gäller byggbranschen, men 

de andra emiraten har nu börjat följa efter.    

 
3.2.2.3 Handel profil  

Förenade Arabemiratens största handelspartners,2004: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 WMCR: UAE s.22, (IMF, Direction of Trade Statistics) [September 2005] 
 
Förenade Arabemiraten handlar mest med asiatiska länderna. Exporten är större än 
importen vilket bör bero på oljeexporten. 
 
Importprodukterna för år 1990  Importprodukterna för år 2003 

WMCR: UAE s.22, (IMF, Direction of Trade Statistics) [September 2005] 
 
Som framgår av tabellerna så har Förenade Arabemiraten ökat sin import kraftigt sedan 
1990. Detta har skett på samtliga områden men märks kanske tydligast vad gäller 
tillverkningsutrustning och fordon.  
 
 
3.2.2.4 Olika företagsformer 

Publika aktiebolag, kräver minst 55% offentlig ägande, med begränsat ansvar för aktieägarna 

till sin ägande i företaget. Kapitalstorleken måste vara minst 10MDh Denna företagsform får 

användas till infrastruktur och privatiseringsprojekt, dock inte för bank och finansverksamhet.  

Export 2004 Mdr US$ (%) 
Japan 16.66 28.52% 
Sydkorea 5.56 9.52% 
Thailand 3.47 5.93% 
Iran 2.06 3.53% 
Indien 1.72 2.95% 
Singapore 1.62 2.89% 
Pakistan 1.41 2.41% 
Storbritannien  1.41 2.41% 
Belgien  1.37 2.35% 
Oman 1.22 2.09% 

Import 2004 Mdr US$ (%) 
Kina 7.39 10.43%
Indien 5.87 8.27% 
Japan 5.07 7.15% 
Tyskland 4.70 6.62% 
Frankrike  4.53 6.39% 
Storbritannien 4.37 6.16% 
USA 4.24 5.98% 
Italien  2.90 4.08% 
Sydkorea 2.79 3.39% 
Singapore 2.09 2.95% 

Import 1990 Mdr 
US$     

  (%) 

Textil 1.02  9.04%
Ospecificerade varor 0.70  6.21%
Fordon 0.71  6.24%
Maskiner 0.57  5.07%
Tillverkningsutrustning 0.53  4.70%
Kläder 0.52  4.62%
Kommunikationsutr. 0.42  3.70%
Järn och stål 0.42  3.71%
Flygplan 0.31  2.77%
Radio och TV 0.32  2.84%

Import 2003 Mdr 
US$     

  (%) 

Tillverkningsutrustning 4.05  7.79%
Fordon 3.51 6.79%
Textil 3.30 6.38%
Kommunikationsutrustning 3.21 6.20%
Maskiner 2.56 4.96%
Flygplan 2.13 4.13%
Kontur och datoutrustning 2.13 4.12%
Kläder  2.05 3.97%
Industriella maskiner 1.71 4.32%
Petroleum raffinader 1.59 3.09%
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Privat aktiebolag, denna företagsform kräver minst tre aktieägare. VD och majoriteten av 

styrelsen måste vara medborgarna i FAE. Minsta kapitalinsats är 2 mDh. 

Bolag med begränsat ansvar, kan ägas av mellan 2 och 50 personer och måste till 51% ägas 

av medborgare i emiraten. Ägande ansvaret är begränsat till andelens värde i bolagets kapital. 

Minsta kapital insatsen är 150 000 Dh i Abu Dhabi och Sharjah och 300 000 Dh i Dubai. 

Kapitalinsatsen är högre för general trading. Denna bolagsform används inte för finans och 

bank verksamhet. 

Joint venture, en av de mest använda formerna för etableringar för utländska ägare. Det 

kräver endast en partner som är medborgare i landet. 

Branch: Utländsk ägande upp 100% är tillåten i Abu Dhabi. Denna bolagsform kan användas 

för alla kommersiella aktiviteter, med villkor att man anställer en lokal agent. Den minsta 

insatsen är 250.000 Dh 

Representativt kontor: ställer inget krav på lokal deltagande. Kontorets funktion är begränsad 

till marknadsförning, man får alltså inte bedriva försäljning eller importverksamhet. 136 

 
3.2.2.5 Fria zoner 

De fria zonerna i Förenade Arabemiraten är zoner med ett väsentligt förenklat regelverk. 

Fördelarna med etablering i de fria zonerna är: 

 100 procent ägarskap. Inget krav på "lokal sponsor" krävs för att etablera 

företaget. 

 Företaget slipper att betala importtull (5%) på re-exporterade varor eller  

  varor som säljs inom frizonen. 

 100% reapriering av både kapital och vinster. 

 Inga företagsskatter under upp till 50 år. (kan variera) 

 Bra logistik jämfört med att ha det utanför Dubai, vilket i sin tur innebär  

  mindre lager och därmed lägre kostnader. 

 Bra faciliteter för distribution till övriga regionen, samt till tidigare  

  CIS-länder, (Commonwealth of Independent Sates, dvs Ryska stater, 

  såsom Turkmenistan, Kazakhstan etc), sub-kontinenten  

   (Indien, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh) och Afrika. 

 

                                                 
136  WMRC: UAE, Legal, s.26 [September 2005] 
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Det finns 15 stycken sådana frizoner men fler är under uppbyggnad. I frizonen Jebel Ali 

finns över 2300 företag. Många företag har frizonen som ett nav för hela regionen med 

tillverkning, vidareförädling och distribution från frizonen. Dessa företag uppges ha investerat 

cirka SEK 50 miljarder. Det beräknas att cirka 3000 företag idag är verksamma inom olika 

frizoner i landet. Dessa zoner skapades i syfte att göra det mer attraktivt för företag att 

etablera sig i området och på så sätt sätta fart på handeln i regionen.137 

  

3.2.2.6 Nordic bridge 

Då kravet på lokal sponsor är något som kan ställa till problem för företag som vill etablera 

sig i Förenade Arabemiraten har svenska handelskammaren i Dubai, Swedish Business 

Council (SBC) och privata individer skapat en möjlighet att för företag att beträda marknaden 

i Förenade Arabemiraten utan att behöva ingå avtal med en egen sponsor. Denna möjlighet 

benämns Nordic bridge och är del av en lokal företagsgrupp. Genom att ingå ett sk. Joint 

venture med Nordic Bridge kan företaget fungera rent legalt utan att skaffa sig en egen trade 

licence eller söka reda på en egen sponsor, något som kan bli mycket dyrt och riskfyllt. 

Nordic Bridge har till syfte att locka svenska företag till Förenade Arabemiraten genom detta 

får företaget även en möjlighet till en mjukstart där det inte behöver ta lika stora risker. 

Företaget kan verka under detta skydd tills det har byggt upp en tillräckligt stabil plattform för 

att ta ytterligare steg mot en egen etablering. 138 

 

Genom att ingå i JV med Nordic Bridge - Dubai kan man uppnå följande fördelar: 

 Inget behov av att ansöka om ett eget Trade Licence och spar därmed kapital 

och kostander i samband med årlig Trade Licence avgift  

 Begränsad administration  

 Låg kostnad  

 Inget krav på obligatorisk kontorsutrymme.  

 Snabb och enkel etablering (inom 24 timmar)  

 Inga företags- eller individuella skatter.  

 Svensk personlig kontaktperson  

 Minskad risk när du vill avsluta partnerskapet139 

                                                 
137 http://www.swedishtrade.se/fae/ , Om FAE, Marknadsetablering, 2005-12-04  
138  Ibid 
139 http://www.swedishtrade.se/fae/ , Om FAE, Marknadsetablering, 2005-12-06  
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4 Empiri 

Nedan följer en presentation av våra respondenter för att sedan efterföljas av en redovisning 

av de resultat som följt av våra intervjuer. 

 

4.1 Översikt över respondenter  

4.1.1 Systemair 

Grundades 1974 under namnet Kanalfläkt och byggdes upp med den runda kanalfläkten vilket 

var en banbrytande idé som gjorde det möjligt att räta ut ventilationskanalen. Sortimentet har 

också vidgats och omfattar idag även aggregat, luftdon och luftridåer. Ända sedan starten har 

Systemair haft en stabil tillväxt. Systemair är idag en betydande leverantör i Europa, drygt 

80% av omsättningen är export. Ambitionen är att de ska ha Systemairbolag i samtliga länder 

i Europa. Ungefär mellan 4-5% av deras export går till mellanöstern. De har tidigare jobbat 

via lokala distrubitörer men tror nu att de kan expandera mycket på mellanösternmarknaden 

och skall därför etablera ett dotterbolag i en fri zon i dubai. Företaget har ca 1400 anställda.140 

4.1.2 CTT system AB 

CTT är en ledande leverantör för fukthanteringssystem för flygplanindustri. CTT:s produkter 

är internationellt välkända för deras kvalitet, reliabilitet och användbarhet.  

Företaget grundades 1988, och har utvecklat två system, The Zonal Drying och Cair. Den 

först nämnda, eliminerar effektivt kondensen i flygplanen. Den andra system, Cair är ett 

komplett system för fukthantering och luftfuktningsystem för kabinen. Båda systemen 

används i stor utsträckning i den internationella flygindustrin. Målet är att få med båda 

systemen i flygplanens tillverkningsfas. Företaget samarbetar med flera internationella aktörer 

inom flygindustrin, till exempel Boeing, Airbus, SAS, Lufthansa och flera andra. Företaget 

har varit aktivt i regionen i fem år. Företaget har totalt 22 anställda.141  

                                                                                                                                                         
 
140 www.systemair.se 2005-12-10 
141 www.ctt.se 2005-12-10 
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4.1.3 HTC Sweden AB 

HTC Sweden är ett privatägt företag, som startade 1987 som ett entreprenörföretag som 

arbetade med slipmaskiner. Idag består verksamheten av egen teknik- och produktutveckling 

samt tillverkning och försäljning av kompletta slipsystem, bestående av slipmaskiner, 

diamantverktyg och tillbehör. 1992 stod de första slipmaskinerna klara, byggda efter eget 

patent och enligt ett helt nytt koncept. Maskinerna används för sanering, slipning och polering 

av betonggolv, natursten, terrazzo, och trä tillsammans med HTC:s diamantverktyg. HTC är 

marknadsledande på många marknader, däribland USA, och över 80% av produktionen går 

till export. Detta sker huvudsakligen genom ett väl utvecklat nät av exklusiva återförsäljare. 

Dessa partners representerar HTC runt om Europa, Nordamerika, Asien och Afrika. 

Försäljning till övriga länder sker från Sverige eller närmaste partner. 142   

Vi kom i kontakt med företaget på Big5 mässan, vilket var deras första försök att etablera 

sig i regionen.  

4.1.4 Flygt  

Flygt är en ledande tillverkare och leverantör av pumpar. Företaget grundades som en liten 

bysmedja i Emmaboda i Småland år 1901 men har nu vuxit till en världskoncern. Produkterna 

används över hela världen i vatten och avloppsanläggningar, för bevattning och dränering 

samt i olika industriprocesser. Företaget har totalt 45 000 anställda världen över och omsätter 

närmare 50 miljarder kronor. Flygt har varit verksam i mellanösternregionen i flera decennier. 

Flygs pumpar varit kända i Irak i mer än 30 år. Företaget är väl representerat i olika delar av 

regionen via lokala distributörer och agenter. Försäljningen till mellanöstern är fortfarande en 

liten andel av den totala försäljningen. För att öka försäljningen har företaget nyligen etablerat 

ett kontor i Dubai som sköter kontakten med lokala samarbetspartners. 143 

4.1.5 Kalmec Export  

Kalmec Export är ett tradingsföretag som är inriktad på marknaden i mellanöstern. Företaget 

har varit verksamt i regionen i mer än tjugo år och har fem lokala agenter som de samarbetar 

med. Kalmec Export representerar en mängd svenska produkter och är störst i vissa produkter 

i regionen på vissa produkter, t.ex gatusopningsmaskiner och papperskomprimerare.  

                                                 
142 www.htc-sweden.se 2005-12-10 
143 www.flygt.se 2005-12-10 
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4.1.6 Nils- Ove Johansson, Swedish Trade Center i Bahrain. 

Nils-Ove Johansson har en lång erfarenhet från mellanöstern, han besitter stora kunskaper om 

mellanöstern som han har samlat på sig under en lång verksamhet i regionen. Han har arbetat i 

arabvärlden i 34 år och bott långa perioder i många av länderna i regionen. Han har bland 

annat bott i Iran i sju år, sex år i Kuwait och är nu bosatt i Bahrain. Idag arbetar han aktivt för 

många företag i regionen och sitter i Swedish Trade Center i Bahrain.  

 

4.2 Sammanfattning av intervjuerna   
Nedan följer en redovisning av intervjuerna. Det som finns redovisat nedan är en 

sammanfattning av intevjuerna och om det inte framgår vad ett specifikt företag svarat på 

frågan innebär det att företaget inte tillfört något av värde för vår analys. Vidare bör det 

nämnas att intervjuerna har haft karaktären av samtal och frågorna har inte i alla fall 

utformats på de sätt som stipuleras i rubrikerna. 

 

4.2.1 Varför skall svenska företag söka sig till dessa två marknader. 

 
 Varför skall man etablera sig i mellanöstern? 

På frågan om varför företagen valt att göra en etablering i landet var den eniga uppfattningen 

att det i Saudiarabien och Förenade Arabemiraten finns en stor efterfrågan på produkter 

samtidigt som det finns kapital vilket ger goda möjligheter för svenska varor. Vidare har 

Systemair, som gjort en etablering i den fria zonen i Dubai, anfört att Dubai är ett regionalt 

center och en närvaro där, underlättar handel med övriga länder i regionen. CTT har sagt att 

den stora rikedomen i regionen även medför att det finns underlag av privata flygplan som 

ytterligare ökar marknaden. då det finns mycket pengar i regionen finns även en del privata 

flygplan, vilket ger CTT möjlighet att sälja ytterligare system. Nils-Ove Johanson menar att 

hans intresse och tidigare erfarenheter i kombination med de goda möjligheterna för svensk 

export fört honom till regionen. 

 

 Vad gör denna marknad attraktiv? 

Samtliga menade att marknaden var under tillväxt och det kapital som finns möjliggör stora 

investeringar. Dessutom var de två företag som hade produkter vilka går att relatera till 

byggverksamhet (Systemair och HTC), överens om att den s.k. byggboomen, att det pågår 
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stora byggprojekt i Förenade Arabemiraten, ger företag inom byggbranschen stora 

möjligheter. Nils-Ove tillade att svenskar har mycket att erbjuda och ett gott rykte. 

 

 Vad är karaktäristiskt för marknaden? 

 CTT framhöll att alla vill vara bäst i alla branscher och alla länder. HTC upplevde 

marknaden som öppen och dynamisk och att människorna var öppna för nya idéer. Flygt 

ansåg att den stora befolkningstillväxten präglade marknaden samt att allt tar tid. 

 4.2.2 Identifera olika problem som är förknippade med en etablering på dessa 

marknader. 

 
 Har det faktum att fackföreningar är förbjudna påverkat er? 

Ingen av respondenterna har märkt av det. Dessutom är det få som har lokalt anställda, Flygt 

är de enda som har ett lokalt kontor på plats utanför den fria zonen och det har bara tre 

anställda vilka alla är svenskar. Lokala kontakter sköts istället via agenter eller distrubitörer 

och dessa är inte anställda. 

 

 Hur upplevs saudiseringsprocessen och emiratiseringsprincipen? 

Inget företag har haft några problem med denna process. Nils-Ove menade dock att det är en 

normal utveckling och att den existerar i hela gulfområdet. 

 

 Vad är vanligast? Skrivna eller muntliga kontrakt? 

De svenska företagen använder mest skrivna kontrakt i sina kontakter. Nils-Ove Johansson 

säger att det ibland kan vara viktigt med skriftliga kontrakt men att det är ungefär lika vanligt 

med muntliga. CTT framför att det hos dem är noga att göra skriftliga kontrakt men 

understryker att ett personligt förhållande är mycket viktigt. 

 

 Hur löser ni transporten? 

Systemair och Flygt låter båda kunden ta hand om transporten från Sverige medan både 

Kalmec och Nils-Ove använder sig av svenska transportföretag.  

 

 Är konkurrensen hård och var kommer den ifrån? 

Två av respondenterna har patent och lider därför inte av konkurrensen medan de andra fyra 

upplever konkurrensen som hård. Flygt upplever att konkurrensen endast kommer från 
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globala aktörer medan Systemair menade att det råder hård konkurrens både från arabiska och 

internationella aktörer. Nils-Ove menar att konkurrensen kommer från Sydostasien och i 

första hand Kina. Här bör det även noteras att kinesiska företagsspioner sågs vid mässan och 

att vissa företag berättade att de ser det som ett problem att asiater kopierar deras produkter 

för att sedan bjuda ut dem till ett billigare pris. 

 

 Hur viktigt är det med kontakter, språkkunskaper och kulturella kunskaper? 

Samtliga upplever att kontakter är mycket viktigt medan språkkunskaper är av sekundär natur. 

Företagen upplever det olika hur viktigt det är med kulturella kunskaper. 

 

 Är det svårt att komma över tillförlitlig information? 

Tre av respondenterna har inte haft någon anledning att söka information. De resterande tre 

upplevde att det var svårt att få tag på information. Dessutom menar Nils-Ove Johansson att 

när man väl får tag på informationen är den ofta gammal och ej tillförlitlig. 

 

 Vilka tog ni hjälp av? 

Systemair kände inget behov av någon hjälp då det redan startat 25 dotterbolag i olika länder. 

CTT blev kontaktade av Förenade Arabemiraten och har därför inte efterfrågat någon hjälp. 

HTC fick idén att etablera sig i området från ett tyskt företag vilka det samarbetat med 

tidigare. Det tyska företaget har till viss del bistått med hjälp och de delade monter nere på 

mässan. Flygt har en gedigen erfarenhet av regionen och har därför inte tagit någon hjälp. 

Flygt uttryckte också att Exportrådets tjänster inte överensstämde med deras behov i området 

och att deras priser var höga.  Flygt har vid ett fåtal andra tillfällen begagnat sig av 

exportrådets tjänster. Kalmec Export har fått hjälp av Volvo och Scania.  

 
 

 Har ni upplevt några kulturella problem vad gäller kommunikation eller seder och 

bruk? 

Systemair har inte stött på några problem på detta område men de har enligt egen utsago 

inte heller haft någon kontakt med lokalbefolkningen eftersom de uteslutande arbetar med 

tradingbolag med indiska anställda.  Emellertid ansåg Systemair att Dubai har en västerländsk 

profil. CTT som har haft bekymmer med en agent menade att det är en helt annan värld och 

ett helt annat sätt att göra affärer. Det krävs personlig kontakt för att skapa relationer och 

förtroende. De har också känt sig tvungna att byta marknadsföringsstrategi. CTT har också 
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upplevt problem då många araber säger att de förstår även om så inte är fallet vilket kan vara 

ett hinder i kommunikationen. HTC har upplevt problem med att de lokala företagen jobbar 

andra veckodagar än vad som är normalt i Sverige. De är dock bara i inledningsfasen av sin 

verksamhet i det aktuella området och förväntar sig att stöta på fler problem av kulturell 

karaktär. Den kvinnliga representanten för HTC har också upplevt ett undvikande beteende 

från araber på mässan. Flygt menade att Dubai präglas, som de flesta andra länder i regionen, 

av en omfattande byråkrati, även om Dubai är betydligt bättre än många andra länder. Enligt 

Flygt gäller det att vara diplomatisk och smidig. De övriga respondenterna har inte stött på 

några kulturella problem av betydande art. 

 

 Har ni upplevt några problem av politisk karaktär? 

De politiska problem som uppstått för företagen gäller huvudsakligen den tidsödande 

byråkratin, som både är formalistisk och hierarkisk. Företagen är också medvetna om de 

risker som den utbredda terrorismen medför och försöker därför lägga verksamheten på 

platser man upplever som stabila som t.ex. Förenade Arabemiraten. 

 

 Finns det protektionistiska hinder? Är det svårt att få tillstånd? 

Företagen upplever inga protektionistiska hinder. Ett företag förklarade detta med att det inte 

finns någon anledning till protektionism då varken Saudiarabien eller Förenade Arabemiraten 

har någon egen produktion som behöver skyddas mot utländsk konkurrens. Man upplever inte 

heller att det är problematiskt att få tillstånd, det tar dock ofta väldigt lång tid. Det tar längre 

tid i Saudiarabien än Förenade Arabemiraten. 

 

 Är det svårt att få visum och arbetstillstånd? 

I Förenade Arabemiraten behöver man inget visum men alla tillstånd tar lång tid att få. I 

Saudiarabien är problemet emellertid ett annat då man inte kan få visum till landet utan att ha 

blivit inbjuden. I Saudiarabien är också den byråkratiska processen mer tidsödande. 

 

 Har ni haft problem av juridisk art? Hur löses dem? 

Respondenterna har inte stött på några juridiska problem av betydande art men Flygt och 

Nils-Ove Johansson som har längst erfarenhet menar att om sådana problem uppstår bör de 

lösas med en lokal jurist. 

 

 Vilka problem upplevts med anledning av sponsorskapet och kravet på agent? 
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Det finns både aktiva och passiva sponsorer, d.v.s. det finns de som aktivt arbetar med sin 

utländska partner och så finns det dem som bara upplåter sitt namn mot en avgift. Det kan 

vara svårt att hitta en passande sponsor och även kan vara svårt att bli av med sponsorn, 

eftersom lagen är på sponsorns sida.  Därför har Systemair valt att etablera sig i den fria zonen 

för att slippa ifrån sponsorskapets verkningar. Flera av respondenterna är eniga om att 

sponsorskapet är en extra kostnad.   

Det kan även vara svårt att hitta rätt agent veta om en agent är bra från början men om man 

hittat en bra agent så leder det sällan till fortsatta problem.  

 

 Är det svårt att hitta passande arbetskraft i dessa länder? 

Företagen har begränsad erfarenhet då de inte har någon inhemsk arbetskraft men CTT hävdar 

att det är svårt att hitta rätt agent. Flygt menar att det alltid är svårt att hitta passande personer 

medan Nils-Ove Johansson inte finner det svårt att hitta passande personer. 

 

 Utgör uteblivna betalningar något problem?  

Systemair har ibland upplevt att betalningarna varit sena men har alltid fått betalt till sist. De 

framhåller också att förseningar sker i andra delar av världen också och inte karaktäristiskt 

just för denna marknad. De låter också nya kunder att betala i förskott. De andra 

respondenterna har inte heller haft några problem med uteblivna betalningar. 

 

 Vilka risker upplever ni som betydande? 

Systemair och HTC upplever inga betydande risker. CTT tycker det kan vara svårt med 

kommunikationen men när väl kontraktet är skrivet så finns inte längre några problem .Övriga 

tre respondenter upplever politiska risken som betydande samtidigt som riken för kidnappning 

och terrordåd också uppmärksammas. 

 

 Vad är svårast med etableringen? 

Systemair anser att det är svårt att vara beroende av distrubitören. CTT anser att 

kommunikationen och att undvika missförstånd är det som vållat mest problem. HTC har 

ingen uppfattning om det då de ej etablerat sig ännu. De övriga respondenterna var överens 

om att det faktum att allt tar så lång tid är det svåraste. 
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 4.2.3 Rekommendationer om hur svenska företag bör agera för att etablera sig där. 

 Finns det möjlighet för små och mellanstora företag att etablera sig här? 

Samtliga respondenter ansåg att det fanns möjligheter. CTT menade att det finns stora 

möjligheter om man har de rätta kontakterna. Men det är viktigt att vara noga med att undvika 

missförstånd och att inte ha för bråttom. HTC menar att det beror på branschen och anför att 

allt som har med bygge att göra har en marknad i Förenade Arabemiraten. Flygt anser att det 

finns lättare marknader men hävdar samtidigt att mellanöstern inte är en så svår marknad fast 

att det tar lång tid att nå vinst. Nils-Ove anser att man bör använda sig av agent eller 

distrubitör i varje enskilt land. 

 
 Vika tre råd skulle ni ge ett företag som planerar att bedriva verksamhet inom 

området? 

Systemair anser att det är viktigt med ett grundligt förarbete och att man ska veta varför man 

etablerar sig. Det är också viktigt med bra distrubitörer vilket är svårt att hitta från början. 

CTT menade att man skall ta reda på så mycket som möjligt om kulturen samt att skaffa bra 

kontaktpersoner. Man skall också vara beredd på att det tar längre tid än beräknat. HTC 

upplevde det som viktigt att vara på plats genom att delta på mässor. Flygt framförde att man 

skall börja med att hitta bra distrubitörer för att sedan skapa en image för varumärket. Kalmec 

menade att man skall ta sig tid ,lyssna och vara ödmjuk medan Nils-Ove Johansson anförde 

att det var viktigt att ha tålamod, kunskap och intresse. 
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5. Analys 

Nedan följer en analys av den information vi samlat in. Analysen är uppstrukturerad utifrån 

de modeller som presenterats i referensramen.   

5.1Analysbehoven vid en nyetablering 
Det är, enligt vår mening, speciellt viktigt för mindre företag att genomföra en ordentlig 

analys då en etablering i ett nytt land medför risker. För stora företag är ofta dessa risker lätta 

att bära vilket gör att de inte behöver göra analysen lika grundligt. För ett mindre företag 

utgör dock ofta en utlandsetablering ett större beslut då det av naturliga skäl utgör en större 

del av verksamheten. Vid en analys är det viktigt att komma över tillförlitlig information. Av 

vår undersökning har framgått att denna information inte alltid är lätt att komma över, 

dessutom kan informationen man trots allt kommer över vara gammal och ej tillförlitlig.  

 

5.1.1 Konkurrensförhållandet 
Konkurrensförhållandet är beroende av vilken produkt man tänkt sälja. Enligt våra 

respondenter är konkurrensen på marknaderna i Saudiarabien och Förenade arabemiraten 

mycket hård både från andra arabiska aktörer som från företag verksamma i hela världen. 

Företag från Sydostasien och framförallt Kina har möjlighet att konkurrera då deras 

arbetskraft är billig. Det kan även noteras att kinesiska företagsspioner upptäcktes på mässan 

då de tagit fotografier av ett franskt företags produkter. Det är enligt företrädaren för det 

franska företaget vanligt att kineserna dyker upp med exakt likadana produkter som 

västerländska företag saluför, men till ett väsentligt lägre pris. 

5.1.2Marknadsförhållande 
Marknaderna i Saudiarabien och Förenade Arabemiraten är marknader under tillväxt vilket 

framgår både av de fakta om landet vi har redovisat och av våra intervjuer. I stor utsträckning 

beror det på den kraftiga befolkningsökningen som medfört en väsentligt ökad efterfrågan. 

Det faktum att båda länderna har stora naturresurser i form av olja gör också att det finns 

kapital för import. Det avspeglas tydligt då man ser att importen kraftigt ökat under senare år 

då såväl befolkning som oljeintäkter ökat i takt med att marknaden expanderar. I Förenade 

Arabemiraten utgör byggbranschen en lukrativ bransch då antalet byggnader ökar hela tiden 

vilket framgått av våra respondenter. I Saudiarabien finns bl.a utrymme för avlopp och 

vattenledningar men också mycket annan infrastruktur. Emellertid kan möjligheterna i viss 

mån begränsas av att lagstiftningen präglas av en stark vilja att gynna de egna medborgarna 
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genom krav på sponsorskap m.m vilket kan göra det problematiskt att etablera en verksamhet 

i dessa länder. Andra möjligheter erbjuds dock i den fria zonen vilken är upprättad just i syfte 

att stimulera handeln i regionen. 

5.1.3 Finansiella förhållanden  
Valutan i båda länderna är knuten till den amerikanska dollarn. Båda länderna har en liberal 

ekonomisk politik som mycket är ett resultat av ländernas försök att locka till sig utländska 

investerare. Det råder ingen kontroll av valutaväxlingen men låsningen till dollarn och 

beroendet av oljepriset gör att reporäntan svänger i takt med oljepriset.  

 

5.2 Varför etablera sig utomlands 
Denna modell har medtagits i syfte att förklara varför man skall etablera sig i Saudiarabien 

och Förenade Arabemiraten vilket utgör vårt första delsyfte. 

5.2.1 Pull-faktorer  
Både Saudiarabien och Förenade Arabemiraten är båda länder med en rik tillgång på olja. 

Dessutom är båda länderna under en kraftig befolkningstillväxt. Dessa faktorer medför att 

dessa båda marknader blir attraktiva. Den ökade befolkningen medför en kraftig efterfrågan 

vad gäller t.ex. infrastruktur och livsmedel men även andra produkter av mindre 

livsnödvändig natur. Den stora förekomsten av olja gör också att länderna har möjlighet att 

importera mycket varor. Även den svaga inhemska industrin gör att det öppnas möjligheter 

för aktörer från andra länder. Dessa faktorer har också i hög grad varit det som lockat våra 

respondenter till dessa marknader. Vidare utgör också framförallt Förenade Arabemiraten ett 

regionalt centrum för handel med hela regionen. En etablering i t.ex. Dubai ger, enligt våra 

respondenter, möjlighet att handla med ett stort antal närliggande länder som kan vara svårt 

att få kontakt med hemifrån. Närvaro på plats gör, enligt vår uppfattning, att man har en bättre 

överblick över den handel man bedriver. Svenska företag har också en fördel gentemot andra 

länder då det framgått av intervjuerna att svenskar har gott rykte i detta område. Av vikt är 

också att Sverige för en neutral utrikespolitik. Sverige stödjer t.ex inte Israel. 

5.2.2 Push-faktorer 
Enligt våra respondenter råder det hård konkurrens överallt i världen. Detta kan enligt vår 

uppfattning medföra att större företag kanske inte har råd att släppa en marknad som 

arabvärlden som är under stark expansion då detta kan leda till att en konkurrent blir ledande 

på den nya marknaden. Detta kan orsaka att företaget förlorar andelar på världsmarknaden. 
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Det kan anses vara en push-faktor att företaget kan tvingas att etablera sig på en marknad för 

att hålla sig levande på världsmarknaden. 

 

5.3 Problem vid etablering 

Denna modell har använts för att identifiera de problem som kan uppstå vid en etablering i 

Saudiarabien och Förenade arabemiraten vilket utgjort ett av våra delsyften. 

 

5.3.1 Kulturella problem 
De kulturella problemen dyker av naturliga skäl endast upp vid kontakter med den lokala 

befolkningen eller med myndigheter. Det har emellertid framgått av våra intervjuer att det är 

relativt vanligt att man endast genomför affärer med så kallade tradingbolag, som visserligen 

ägs av lokalbefolkning men som endast har indier som anställda. En sannolik anledning till 

det är att indierna ofta är bättre utbildade och dessutom kräver lägre lön än den lokala 

befolkningen. 

 I den mån de har kontakt med lokalbefolkningen anser våra respondenter att förhandlingen, 

sker på ett något annorlunda sätt mot vad svenskar oftast är vana vid. Vid affärer i denna 

region är det mycket viktigt att den personliga kommunikationen fungerar, och att det sociala 

spelet löper smidigt. Det är viktigt att knyta mycket kontakter och att vårda dessa för att på så 

sätt bygga upp ett förtroende. Enligt våra respondenter är det en fördel att vara ödmjuk och 

diplomatisk och undvika att trampa araber på tårna då dessa är ett väldigt stolt folkslag. 

Denna stolthet kan också ge upphov till missförstånd då en arab ofta säger att han förstår även 

fast så kanske inte alltid är fallet. Just detta fenomen har visat sig vara ett problem för vissa 

respondenter  

Vidare bör man enligt vår mening vara medveten att religionen präglar samhället i många fler 

avseenden än i Sverige vilket gör att man bör vara ödmjuk inför seder och bruk. Kvinnor kan 

ha lite svårare att ta sig fram i denna del av världen då samhället präglas av islam. Kvinnan 

som representerade HTC upplevde ett undvikande bemötande vilket kan ge stöd för den 

uppfattningen att kvinnor kan få svårare att söka kontakter. Detta bör man ta i beaktande anser 

vi, då kontakter är en väsentlig förutsättning för att göra affärer inom regionen. Samtliga av 

dessa problem som nämnts ovan blir betydligt påtagligare i Saudiarabien än Förenade 

Arabemiraten. Detta beror enligt våra respondenter på att Saudiarabien är betydligt mer 
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fundamentalistiskt i sitt utövande av islam medan Förenade Arabemiraten har tagit flera steg 

mot ett västerländskt förhållningssätt. 

5.3.2 Politiska problem    
Det största politiska problemet i både Saudiarabien och Förenade Arabemiraten är, enligt vad 

som framgått av intervjuerna, utan tvekan den tidsödande byråkratin. Denna medför att det tar 

väldigt lång tid att skaffa sig alla sorters tillstånd. Mest markant är detta i Saudiarabien. Vad 

som också bör nämnas är att det inte är möjligt att få ett visum till Saudiarabien utan att ha 

blivit inbjuden. Detta betyder inte att det på något sätt är omöjligt att få tillstånd men det 

medför ett extra förfarande och därför extra tid. Då varken Saudiarabien eller Förenade 

Arabemiraten har någon egentlig inhemsk industri att skydda så möter man inte enligt våra 

respondenter några större protektionistiska hinder. Emellertid så finns ett regelverk som har 

till syfte att skapa arbetstillfällen för de egna medborgarna och göra landet mindre beroende 

av oljeexporten Detta tar sig uttryck i sponsorskapet och processen som syftar till att byta ut 

utländsk arbetskraft mot inhemsk. Kravet på sponsor ställer, enligt vår mening, till problem då 

man inte har möjlighet att etablera företag inom landet utan att ha något inhemskt ägande. 

Man får inte heller sälja saker inom landet utan att anlita en lokal agent eller ditrubitör. 

Saudiseringsprocessen eller erimtaiseringsprocessen borde enligt vår uppfattning medföra 

problem om man skall etablera något slags företag inom landet. Denna process syftar till att 

man skall byta ut den utländska arbetskraften mot inhemsk arbetskraft. Detta är mest 

problematiskt i Saudiarabien där det också råder arbetsbrist vilket betingar en utförligare 

kontroll av att dessa regler efterlevs. Det är enligt vår uppfattning svårt att byta ut personalen 

mot inhemsk arbetskraft då dessa kräver en högre lön och ofta har en lägre kompetens 

avseende arbetsuppgifterna. Detta genererar en högre lönekostnad för ett sämre utfört arbete 

för företagen. Att detta inte har givit upphov till problem för våra respondenter tror vi beror på 

det faktum att de inte har haft en sådan etablering där detta borde bli ett bekymmer. Vidare så 

råder en osäker politisk situation i hela mellanöstern för närvarande vilket gör att man inte kan 

utestänga riskerna för terrorattentat. Dessa risker finns emellertid överallt även om de kan 

vara extra påtagliga i mellanöstern. 

5.3.3 Juridiska problem 
Man bör enligt vår uppfattning vara medveten om att lagen kan upplevas underlig med 

svenska mått mätt. Både Saudiarabien och Förenade Arabemiraten har en Sharialagstiftning 

vilket innebär att lagen bygger på Koranen och att lagarna skall tolkas i enlighet med 

Koranen. Det bör också enligt vår mening tas i beaktande att lagarna kan förändras väldigt 
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snabbt då styret av länderna är starkt centraliserat. Detta kan göra att förutsättningarna 

förändras väldigt snabbt. Lagstiftningen är emellertid kraftigt förenklad i de fria zonerna.  

5.3.4 Kostnader 
Det är enligt våra respondenter inga kostnader som är specifika för dessa två marknader. 

Istället så är skatterna låga och i den fria zonen behöver inte skatt betalas överhuvudtaget. 

Tullarna är, som redan nämnts, väldigt låga. Detta kan enligt våra respondenter bero på att 

varken Saudiarabien eller Förenade Arabemiraten har någon egentlig industri att skydda. 

Istället tillkommer kostnaden för agenten eller sponsorn. 

5.3.5 Risker 
Risker för uteblivna betalningar är inte högre här än någon annanstans i världen. Däremot 

finns det risk för missförstånd i kommunikationen. Detta kan enligt vår mening i stor 

utsträckning bero på att araber ofta inte vill medge om de har svårt att förstå en sak. Det finns 

också en risk att samarbetet med en sponsor eller agent inte blir tillfredställande. Det är enligt 

respondenterna svårt att veta på förhand om man valt en bra sponsor eller agent. Det bör 

nämnas att det kan vara svårt att komma ur ett avtal med en sponsor då lagen ofta tar deras 

parti. Den snabba lagstiftningen kan också förändra förutsättningarna snabbt. Detta kan enligt 

vår mening innebära att om man går in i landet under vissa förutsättningar kan lida en stor 

förlust om dessa förutsättningar plötsligt ändras. Dessutom utgör alltid terrorhotet en risk även 

om Förenade Arabemiraten hittills blivit skonat från sådana attacker.  

 

5.4 Handelskanaler mellan nationer 
Denna modell har använts för att visa hur svenska företag bör agera för att etablera sig i 

Saudiarabien och Förenade Arabemiraten. 

 

5.4.1 Var produktionen bör läggas 
Av flera skäl bör enligt vår uppfattning svenska företag lägga produktionen i Sverige. Detta 

då en produktion i Förenade Arabemiraten eller Saudiarabien kräver en sponsor. Dessutom 

tvingas man vid produktion i arabvärlden till att följa saudiseringsprocessen och 

erimateseringsprocessen vilket kan bli kostsamt då de kommer att kräva en hög lön. 

 Det finns också en möjlighet att etablera produktionen i den fria zonen i Förenade 

Arabemiraten och därifrån exportera till närliggande länder. Emellertid uppkommer samma 
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exportmöjligheter som vid produktion i hemlandet men de problem som uppstår vid en lång 

transport från Sverige kan elimineras.  

5.4.2 Indirekt export  
Det finns möjlighet att låta svenska företag ombesörja exporten, antingen genom 

samarbetspartners eller en agent eller grossist men om man samarbetar med ett företag som 

inte redan är etablerat kommer de att stöta på samma problem i och med att de också behöver 

skaffa en sponsor eller agent om agenten eller samarbetspartnern är baserad i Sverige måste 

han genomföra en export till utlandet. Då har han samma möjligheter som om företaget skött 

exporten själv. Om samarbetspartnern redan är etablerad finns det ett färdigt kontaktnät att 

utnyttja och kan underlätta för det producerande företaget då det inte behöver ta kontakterna 

själv utan detta överlåts på agenten och hans kontakter. Det innebär också att producenten kan 

specialisera sig på att tillverka varorna medan agenten specialiserar sig på exportförfarandet. 

 

5.4.3 Direkt export 
Om det producerande bolaget även skall ombesörja exporten så kan de enligt vår uppfattning 

gå tillväga på olika sätt. De kan ha en utlandsbaserad distrubitör eller agent. Denna kan sköta 

all försäljning till det aktuella landet. Då Agenten är medborgare i landet eller på något annat 

sätt är etablerad behöver han inget ytterligare sponsorskap utan kan direkt sälja till de lokala 

kunderna. Det är också enligt våra respondenter vanligt att dessa agenter eller distrubitörer 

även ombesörjer transporten från Sverige. Detta talar onekligen för ett sådant arrangemang. 

Resande försäljare från hemlandet kan inte heller användas då dessa inte har rätt att sälja varor 

lokalt. 

  Att etablera ett säljande dotterbolag kan enligt vår åsikt bli svårare då detta kräver en lokal 

sponsor. Detta gäller för en säljande gren och tillgång till lager också då försäljning i landet 

inte är tillåtet utan kräver en representation av lokalt slag. Lagret torde dock kunna läggas i 

den fria zonen men samma problem uppstår då varorna skall säljas lokalt.  
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5.5 Slutsatser 
Nedan följer vår egna slutsatser. Slutsatserna har redovisats som svar på respektive delsyfte. 

 

 Varför skall svenska företag etablera sig i Saudiarabien och Förenade 

Arabemiraten? 

Saudiarabien och Förenade Arabemiraten har stora oljetillgångar, vilket gör att de har 

en stor tillgång till kapital. En annan väsentlig faktor som gör dessa marknader 

attraktiva, är den snabba befolkningstillväxt som råder i båda länder vilken ger 

upphov till en snabb efterfrågeökning. Dessa faktorer i kombination med en 

begränsad egen industri gör Saudiarabien och Förenade Arabemiraten till intressanta 

marknader för svenska företag. Det bör också påtalas att Sverige har ett gott rykte i 

dessa länder vilket gör förhållandena än mer gynnsamma.       

 

 Vilka problem uppstår vid en etablering i Saudiarabien och Förenade 

arabemiraten? 

Det finns olika typer av problem som kan dyka upp vid olika faser av en etablering.  

 Kulturella problem : Det finns vissa skillnader mellan ett svensk och ett 

arabiskt sätt att leva, något som kan innebära att man uppfattar saker och ting 

på olika sätt. Detta kan ge upphov till problem i affärskontakterna både vad 

gäller förhandling och marknadsföring. Förtroende för sin motpart är en 

avgörande faktor för att araber skall skriva under ett kontrakt. Detta innebär 

att det är av stor vikt att det sociala spelet fungerar vilket medför att social 

talang hos medarbetarna är en förutsättning för att lyckas i Saudiarabien och 

Förenade Arabemiraten.  

Det bör också påpekas att det är svårare för kvinnor att arbeta i dessa länder. 

Detta torde vara än mer påtagligt i Saudiarabien där religionen präglar 

samhället i större grad än i Förenade Arabemiraten.     

 

 Politiska problem: Det råder politisk instabilitet och relativt hög risk för 

terroristattacker i Saudiarabien, landet har redan drabbats av flera 

terroristattacker sedan  början av 1990- talet.  Den politiska situationen är 

stabilare i Förenade Arabemiraten och risken för terrorism är mindre där. 

  Byråkrati är ett stort problem i dessa länder, ett litet ärende kan ta lång tid, 

vilket kan upplevas frustrerande. Förenade arabemiraten är mindre byråkratisk 
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än Saudiarabien. I Förenade Arabemiraten är det inga problem att som europè 

komma in i landet utan visum. Däremot krävs det i Saudiarabien en inbjudan 

för att kunna söka visum. Inbjudan måste komma från en person eller företag i 

landet, vilket inte kan vara lätt att ordna för en person som saknar kontakter 

helt.  

Sponsorskap, saudisering- och emiratiseringsprocessen kan även betraktas som hämmande 

faktorer för etablering i länderna. Dessa faktorer berör emellertid endast de företag som vill 

etablera en verksamhet direkt i länderna via dotterbolag eller annan liknande form. På företag 

som endast önskar exportera till dessa marknader ställs inte samma krav. Emellertid bör det 

betonas att all slags säljande verksamhet inom landet måste utföras av en lokal aktör i form av 

en agent eller distrubitör.  

 

 Juridiska problem: Sharialagstiftning som tillämpas i båda länderna kan 

betraktas som ett problem för svenska företag då stora skillnader råder mellan 

Sharialagstiftningen och svensk lagstiftning. Lagstiftningen i landet står på 

den inhemska befolkningens sida och gynnar den lokala befolkningen. Ett 

exempel som vi kan belysa här att det är svårt för utländska företag att bli av 

med sin sponsor även om samarbetet mellan sponsorn och företaget inte 

fungerar som det ska. Detta beror på att den inhemske sponsorn har enligt 

lagen en starkare ställning än det utländska företaget. En faktor som det är 

viktigt att ta upp, är de snabba och oförutsägbara förändringar som kan ske i 

regler och bestämmelser. Detta kan medföra att förutsättningarna förändras 

snabbt. Ett exempel på detta är den nya anställningslagen (saudiseringen) som 

gjorde att bl.a. transportbranschen drabbades hårt.  

 

 Risker: Som vi har nämnt ovan det finns en hel del risker förknippade med 

verksamhet i Saudiarabien och Förenade Arabemiraten. Bland dessa kan 

nämnas att samarbetet med sponsorn kan fungera dåligt, att förutsättningarna 

snabbt förändras och risken för terroristatacker. Det bör dock betonas att vår 

uppfattning är att dessa risker är betydligt mindre i Förenade Arabemiraten än 

i Saudiarabien.. 

 

 Hur bör svenska företag agera för att etablera sig i dessa länder? 
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Vi vill dela upp svaret på denna fråga i två delar, den första delen är 

förberedelse för etablering.  Under denna fas bör företaget läsa in sig på 

basfakta om det land som de är intresserade av, att skaffa kunskap är 

grundstenen för vidare etablering. Kunskapen kan fås genom böcker och på 

Internet. Det bör dock betonas att risken finns att den information som finns 

tillgänglig inte alltid är aktuell. Informationen kan också skaffas genom 

Exportrådet då de har en avdelning för Mellanöstern och Afrika, och de med 

jämna mellanrum arrangerar olika seminarium och möten som rör mellanöstern. 

Det finns även möjlighet att kontakta exportrådets kontor i respektive länder. 

Exportrådet har ett kontor i Saudiarabien sedan slutet av 1970-talet och 

exportrådet är representerat i Förenade Arabemiraten via Swedish Business 

Council. 

 Ett annat sätt att samla information på är att besöka en lokalmässa, det kan ge 

företaget en möjlighet att knyta kontakter och på plats utvärdera sina möjligheter 

att beträda marknaden. Vidare kan information fås genom kontakt med andra 

företag som redan bedriver verksamhet på de aktuella marknaderna. Vår 

uppfattning är att det råder ett utbrett samarbete mellan de svenska företag som 

är på plats i regionen.  

Den andra delen av frågan är etableringen. Det bästa sättet att bedriva 

verksamhet i dessa två länder är enligt vår mening genom export, antigen direkt 

export eller indirekt export. Direkt export innebär att företaget måste hitta en 

lokal agent eller distrbitör själv, och kontakten med den lokala partner sker 

direkt från företaget. Däremot via indirekt export sker kontakten via en annan 

hemlandsbaserad partner vilket är en extra mellanhand. Emellertid medför 

denna strategi att man slipper kontakten med en partner i landet man exporterar 

till. I många fall kan den hemlandsbaserade mellanhanden redan kan ha ett 

välutvecklat kontaktnät och kunskaper som gör det enklare och effektivare att 

etablera sig i landet. Problemet med indirekt export är att företaget förlorar 

överblicken över marknaden, och får ingen nära kontakt till marknaden. 

Dessutom kan den hembaserade partnern representera andra företag vilket kan 

medföra att den egna produkten inte prioriteras.  

 En avgörande faktor för valet av etableringen är beroende av vilka krav, 

förväntningar och möjligheter som företaget har på den nya marknaden. Om 

företaget har behov av en riktig etablering i landet, så kanske kan företaget 
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överväga att etablera sig via Nordic Bridge. Detta kan gå snabbt och kan vara 

relativt billigt och kräver inga sponsorer. Ett annat alternativ är en etablering i 

de fria zonerna men detta ger ingen möjlighet till direkt försäljning på den lokala 

marknaden och medför att försäljning fortfarande måste ske via lokala agenter 

eller distributörer. Etablering i en fri zon kan fungera som bas för kontakt med 

hela regionen, fördelen med sådan etablering är att företaget kan vara nära hela 

marknaden och har möjligheten att förutse marknadens behov och behålla 

konkurrenskraften. 

 Sammanfattningsvis kan sägas att etableringen bör förberedas genom att skaffa 

sig kunskap om landet. För att binda kontakter och utvärdera sina möjligheter 

bör man delta på någon lokal mässa eller liknande. Ett företag som har ett stort 

och tillförlitligt kontaktnät i regionen bör man tillämpa direkt export då man 

slipper den mellanhand som en hembaserad partner innebär. Har man ett mindre 

kontaktnät kan det löna sig att använda sig av en partner i hemlandet som kan 

sköta hela exportförfarandet. Om denna export avlöper väl kan nästa steg vara 

att etablera ett säljande dotterbolag i den fria zonen för att på så sätt skaffa sig 

en bättre kontakt med marknaden. Utifrån detta dotterbolag kan också export till 

övriga länder i regionen ske.     
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