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Förord 
Med denna uppsats slutför vi författare magisterprogrammet Strategisk Ledning på 
Högskolan i Halmstad. Uppsatsarbetet har inneburit en lång process med mycket eget 
ansvar. Vi har lärt oss mycket om fenomenet internationalisering men även att kunna 
planera och ta till vara på tiden under arbetets gång. Vi kommer i framtiden att se tillbaka 
på uppsatsskrivandet som en väldigt lärorik, givande men även mycket rolig tid. 
 
De gånger vi har stött på problem eller motgångar har vi haft stor hjälp av vår handledare 
Christer Norr, som bidragit med givande och konstruktiv kritik. Ett stort tack till dig! 
Mycket av den hjälp vi har fått på vägen har även kommit från våra opponenter och 
tillika klasskamrater som har gett sin syn på uppsatsen och uppmuntrat i 
uppsatsskrivandet. 
 
Slutligen vill vi ge ett stort tack till våra respondenter Margareta Hallberg Jörbro (Nordifa 
AB), Peter Bogren (Stålrör AB) och Peter Allard (Camp Scandinavia AB). Med ert 
tillmötesgående och era svar under intervjuerna har ni varit en stor tillgång på vägen till 
målet. Tack för att ni tog er tid och visade engagemang för att hjälpa oss studenter.  
 
 
Halmstad, maj 2007 
 
 
 
    _________________      __________________      

Johan Klein    Nebbe Kotur 
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Sammanfattning  
Att sälja utanför sitt lands hemmamarknad har för vissa företag mer eller mindre blivit ett 
tvång för att verksamheten ska överleva medan andra företag går internationellt för att 
främja företagets tillväxt, framför allt för de små och medelstora företagen har 
internationell verksamhet blivit en allt viktigare förutsättning för tillväxt. Många företag 
har begränsade resurser och förhållandevis små marginaler att lyckas på. Detta gör att ett 
felaktigt beslut om en etablering utomlands kan vara det sista företaget gör. Däremot kan 
rätt beslut vara starten på något stort och mycket framgångsrikt. Med detta som bakgrund 
formulerade författarna följande problemformulering: 
 
Vilka faktorer i ett företags internationaliseringsprocess kan tänkas påverka att en 
utlandsetablering blir mer framgångsrik än en annan? 
 
Genom att besvara denna problemformulering vill författarna få en förståelse för om det 
finns en eller flera enskilda faktorer i ett företags internationaliseringsprocess som 
påverkar att en utlandsetablering blir mer framgångsrik än en annan, bland små och 
medelstora företag. 
 
I denna undersökning har författarna använt sig av en kvalitativ ansats. Författarnas 
tillvägagångssätt bygger på en deduktiv ansats, där de först har samlat in teorier om 
fenomenet internationalisering för att sedan jämföra med den insamlade empirin. 
Empiriinsamlingen har skett genom djupintervjuer med tre företag, där en lämplig 
respondent från varje företag har intervjuats. Författarna vill inte på något sätt 
generalisera undersökningens resultat, men anser att undersökningens resultat kan vara 
verklighet för företag som befinner sig i samma kontext.  
 
Efter att ha analyserat empirin gentemot de insamlade teorierna har författarna kommit 
fram till att det i huvudsak finns tre faktorer som kan tänkas påverka varför en 
utlandsetablering blir mer framgångsrik än en annan. Dessa tre faktorer är: 
 

� Psykiskt avstånd 
� Erfarenhetsbaserad marknadsspecifik kunskap 
� Graden av engagemang/aktiviteter 

 
Undersökningen har visat att utlandsetableringar med ett kortare psykiskt avstånd har 
gjort marknader mer framgångsrika. Gemensamt för dessa marknader är även att 
företagen har haft tillgång till erfarenhetsbaserad marknadsspecifik kunskap om 
marknaderna. Det visade sig också att på de mest framgångsrika marknaderna så hade 
företagen ett stort engagemang i form av avsatta resurser och aktiviteter. 
 
Utöver dessa tre faktorerna har även tillfälligheter påverkat om en marknad blir 
framgångsrik eller inte.  
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1. Inledning 
I detta avsnitt ges en introduktion och diskussion om ämnet. Författarna presenterar även 
uppsatsens syfte och problemformuleringen samt redogör för avgränsningar och centrala 
begrepp som har stor innebörd för uppsatsen. Detta avsnitt är grunden till att läsaren ska 
kunna läsa uppsatsen med bättre förståelse kring ämnet.  
 

1.1 Problembakgrund 
Många företag väljer att börja exportera och så småningom ta internationaliseringen ett 
steg längre genom att sälja via agenter eller till och med starta upp dotterbolag världen 
över. Att sälja utanför sitt lands hemmamarknad har för vissa företag mer eller mindre 
blivit ett tvång för att verksamheten ska överleva medan andra företag går internationellt 
för att främja företagets tillväxt, framför allt för de små och medelstora företagen har 
internationell verksamhet blivit en allt viktigare förutsättning för tillväxt (Hertz & 
Mattsson, 1998). Inte minst i Sverige har importen och exporten av varor ökat snabbt 
under de senaste decennierna och medlemskapet i EU och avregleringen på 
finansmarknaden är exempel på faktorer som gjort att Sverige blivit allt mer beroende av 
omvärlden (Johanson, Blomstermo & Pahlberg, 2002). I samband med 
internationalisering kommer en rad viktiga och svåra frågor uppför företaget (marknads- 
och distributionsfrågor, partners, leverantörer etc.) samtidigt som företaget kanske arbetar 
med ytterst begränsade resurser vilket gör att ett felaktigt beslut kan bli ödesdigert. 
Därför gäller det att utveckla goda relationer och ett gott samarbete med olika aktörer, det 
kan sägas som så att företag måste etablera och utveckla sina positioner i internationella 
nätverk. Framför allt är marknads- och distributionsfrågorna av betydelse, där företag 
måste utveckla goda relationer till agenter, distributörer och kunder. Detta är viktigt 
underlag för att komma fram till vart ett företag ska internationalisera (Hertz & Mattsson, 
1998). 
 

1.2 Problemdiskussion 
Även om det anses viktigt att på förhand granska sin nya marknad så är det få företag 
som i deras internationalisering använder sig av marknadsundersökningar, konsulter eller 
exportråd innan företagets etablering utomlands (Johanson et al, 2002). När ett företag 
väljer att gå internationellt  är det viktigt att besluta vilka marknader som företaget ska 
etablera sig på och även tiden för etableringen har stor betydelse (Bradley, 1998). 
Ytterliggare ett avgörande beslut som måste tas när ett företag väljer att etablera sig 
utomlands är vilken typ av etablering som företaget ska göra (Hill, 2000). Det minst 
resurskrävande etableringsalternativet är att sälja via export medan det dyraste och mest 
riskfyllda är att starta upp ett dotterbolag i det nya landet. Som författarna har nämnt i 
problembakgrunden så har många företag begränsade resurser och förhållandevis små 
marginaler att lyckas på. Detta gör att ett felaktigt beslut om en etablering utomlands kan 
vara det sista företaget gör. Däremot kan rätt beslut vara starten på något stort och mycket 
framgångsrikt. Framgången på olika marknader varierar inom ett företag, vissa är mer 
framgångsrika medan vissa är mindre framgångsrika eller rent av olönsamma. Detta beror 
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säkerligen på en rad olika faktorer där några av dem grundar sig från 
internationaliseringsprocessen och de val som företaget tvingas göra när de ska etablera 
sig på en ny marknad. Även tillfälligheter är naturligtvis något som i stor grad skulle 
kunna påverka ett företags framgång på olika marknader, tillfälligheterna är dock svåra 
att kontrollera, vilket gör att företagen kanske istället borde fokusera på de kontrollerbara 
faktorer och val som kan påverka framgången på internationella marknader. Exempelvis 
är val av marknad, etableringsalternativ och marknadsengagemang/aktiviteter några av de 
faktorer som företaget kan kontrollera. Dessa viktiga och betydande beslut har väckt 
författarnas intresse och fört dem fram till problemformuleringen nedan. 
  

1.3 Problemformulering 
Vilka faktorer i ett företags internationaliseringsprocess kan tänkas påverka att en 
utlandsetablering blir mer framgångsrik än en annan? 
 

1.4 Syfte 
Syftet är att få en förståelse för om det finns en eller flera enskilda faktorer i ett företags 
internationaliseringsprocess som påverkar att en utlandsetablering blir mer framgångsrik 
än en annan, bland små och medelstora företag. Författarna vill beskriva företagens 
internationaliseringsprocesser och se hur dessa förhåller sig till tidigare forskning och 
teorier, för att sedan kunna skapa en förståelse.  
 

1.5 Avgränsningar 
Författarna har valt att avgränsa undersökningen till små och medelstora svenska företag. 
Anledningen till att författarna tittar på just dessa typer av företag är att den största delen 
av tidigare forskning kring internationaliseringsprocessen är gjord på små och medelstora 
företag. Därmed anser författarna att teorin är applicerbar på de företag författarna har 
undersökt.  
 

1.6 Definitioner 
 
Internationaliseringsprocessen 
Det mest centrala begreppet i denna uppsats är internationaliseringsprocessen, därav 
följer nu några definitioner på detta begrepp: 
 
Ur ett relations- och process perspektiv: 
”Internationalisering är en kumulativ process där relationer kontinuerligt etableras, 
utvecklas, behålls och löses upp i syfte att uppnå företagets mål” 

  (Johanson & Vahlne, 1990) 
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Ur ett verksamhets- och process perspektiv: 
”Internationalisering är en process där företags verksamhet (strategi, struktur, resurser 
etc.) anpassas till internationella miljöer.” 

(Johanson & Mattson, 1993) 
 
Ur ett resurs- och process perspektiv: 
”Internationalisering är en process där företag mobiliserar, samlar ihop och utvecklar 
resurser för internationella aktiviteter.” 

    (Ahokangas, 1998) 
 
 
Författarna har valt att göra en egen definition som de anser är tydlig och passande för 
undersökningen. Definitionen av internationaliseringprocess ser ut som följande: 
”En process där företaget väljer att sälja en eller flera av företagets produkter utomlands 
antingen via  export, licensiering, franchising, joint venture eller dotterbolag.”  
 
Detta är den definition författarna kommer att använda under arbetets gång, om inte annat 
anges. 
 
Små och medelstora företag 
”Små företag sysselsätter mellan 10 och 49 personer och har en årlig omsättning 
och/eller årlig balansomslutning som inte överstiger 10 miljoner euro”. 

(EU-upplysningen, Sveriges Riksdag, 2007). 
 
”Medelstora företag sysselsätter mellan 50 och 249 personer och har en årlig omsättning 
som inte överstiger 50 miljoner euro och/eller en årlig balansomslutning som inte 
överstiger 43 miljoner euro”.  

(EU-upplysningen, Sveriges Riksdag, 2007). 
 
 

1.7 Uppsatsens disposition 
Nedan följer en beskrivning av uppsatsens struktur. 
 
Kapitel 1 – Inledning 
I detta inledande kapitel ger författarna en bakgrund till problemområdet samt för en 
diskussion om ämnet. Detta mynnar ut i en problemformulering som sedan efterföljs av 
uppsatsens syfte, avgränsningar samt definitioner. 
 
Kapitel 2 – Teoretisk referensram 
Här presenterar författarna den teori som är relevant för undersökningen. Kapitlet inleds 
med en beskrivning av teorins upplägg och avslutas med en sammanfattning av teorin 
samt författarnas egna undersökningsmodell. 
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Kapitel 3 – Metod 
Detta kapitel beskriver författarnas tillvägagångssätt med uppsatsens arbete. Här 
motiverar författarna många av de val som de har tvingats till under uppsatsens gång. 
Avslutningsvis diskuteras uppsatsens validitet och reliabilitet. 
 
Kapitel 4 – Empiri 
Här presenteras resultatet av de intervjuer som författarna har genomfört med de tre 
företagen som ingår i undersökningen. 
 
Kapitel 5 – Analys 
I detta kapitel kopplar författarna samman empirin med den teori som författarna 
redogjort för och för en diskussion kring detta. 
 
Kapitel 6 – Avslutande diskussion 
I det avslutande kapitlet redogör författarna för svaret på problemformuleringen baserat 
på analysen samt ger förslag på vidare forskning kring ämnet. 
 
 

 
Inledning Teori Metod Empiri Analys Avslutande diskussion 



 
  

 
9 

2. Teoretisk referensram 
I denna del av uppsatsen kommer författarna belysa tidigare forskning kring ämnet för 
att kunna ge en bra grund till analysen av fenomenet internationalisering.  
 

2.1 Teorins upplägg 
Till en början har författarna valt att beskriva Uppsalaskolan och dess forskning kring 
internationaliseringsprocessen då denna är välkänd världen över när det pratas om 
internationalisering. Vidare följer flertalet andra teorier som beskriver olika 
tillvägagångssätt vid en internationalisering: 

- Det eklektiska paradigmet 
- Transaktionskostnadsanalys 
- Nätverksperspektivet 
- Internationalisering ur ett affärsperspektiv 
- Innovationsrelaterade modeller 

Fenomenet internationalisering är väldigt brett och det finns flera olika sätt att gå tillväga 
beroende på företagets kontext. Därför anser författarna det lämpligt att redogöra för 
flertalet teorier och modeller då de på förhand inte kan veta hur företagen som undersöks 
agerar. På så sätt täcker författarna upp det mesta gällande internationalisering och vad 
som påverkar denna. 
 
Därefter beskriver författarna de olika etableringsalternativ som är aktuella vid en 
utlandsetablering: 

- Export 
- Licensiering 
- Franchising 
- Joint Venture 
- Dotterbolag 

Även här anser författarna att det är nödvändigt att ta upp dessa alternativ i teoriavsnittet 
då det på förhand är omöjligt att veta vilket eller vilka av alternativen som företagen 
använder sig av. 
 
Avslutningsvis följer ett avsnitt om hur ett företag väljer lämplig marknad och vad 
företaget bör tänka på vid detta val. 
 

2.2 Uppsalaskolan 
Redan på 60-talets början startade forskning om internationellt företagande på Uppsala 
universitet. Det är denna forskning som ligger till grund för många av de modeller och 
teorier som sedan fått stor uppmärksamhet när det diskuteras om företags 
internationalisering. En av de mest tongivande undersökningar som ligger till grund för 
företags internationaliseringsprocess är den som Johanson och Wiedersheim-Paul gjorde 
1975. Deras analyser och slutsatser bygger på en studie gjord på fyra svenska företag: 
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Sandvik, Atlas Copco, Facit och Volvo. Deras artikel diskuterar främst psykiskt avstånd 
och etableringskedjan, vilket kommer diskuteras vidare nedan. 
 

2.2.1 Psykiskt avstånd  
Psykiskt avstånd är det index som forskarna använde för att mäta skillnader mellan 
Sverige och andra länder gällande utvecklingsnivå, utbildningsnivå, affärslagstiftning, 
affärsspråk, vardagsspråk och kultur. Ju färre skillnader mellan länderna minskar olika 
hinder och problem vid informationsflödet mellan dessa. Forskarna i Uppsala trodde att 
det psykiska avståndet kunde vara en viktig faktor när ett företag väljer vart i världen 
internationalisering ska ske (Johanson et al., 2002). Enligt Johanson och Wiedersheim-
Paul (1975) visade det sig också att företags etableringar utomlands hade en koppling till 
det psykiska avståndet. Det finns många författare och forskare som instämmer på detta, 
bl.a. skriver Molnár (1990) att företag ofta börjar sin etablering utomlands genom export 
till grannländerna eftersom dessa oftast är mest lika gällande kultur och ur ekonomisk 
synvinkel. När den närmaste marknaden är exploaterad och utvecklad söker sig företag 
till andra marknader som finns inom ett rimligt geografiskt område med liknande kultur. 
Därefter följer internationaliseringen stegvis och till slut når företagen mer och mer 
avlägsna marknader. Denna stegvisa utveckling kallas även för marknadsutveckling 
(Molnár, 1990). 
 

2.2.2 Etableringskedjan 
Analyser från forskningen i Uppsala kring de fyra svenska företagen visade också att 
engagemanget i de länder företagen valt att etablera sig utgick från etableringskedjans 
fyra steg (Johanson & Wiedersheim-Paul, 1975). Den beskrivs på följande sätt: 
 

� Ingen regelbunden export. 
� Oberoende representanter (agenter). 
� Försäljningsbolag. 
� Tillverkande bolag. 

 
Med det första steget menas att företaget bara säljer via export utan något regelbundet 
informationsflöde. I det andra steget så har företaget skaffat sig en fast informationskanal 
till utlandet och säljer då via agenter och liknande. I det tredje steget har företaget startat 
upp ett eget försäljningsbolag i landet och därmed ökat sitt engagemang. När företaget 
når detta steget så vinner de även viktig erfarenhet och kunskap om den nya marknaden. I 
det sista steget så startar sedan företaget lokal tillverkning. Detta steget är det mest 
resurskrävande. 
 

2.2.3 Internationaliseringsprocessen 
I den fortsatta forskningen i Uppsala så utvecklades en modell för 
internationaliseringsprocessen i ett företag. Modellen fokuserar på integrationen och 
kunskapen om utländska marknader och dess verksamheter. Den fokuserar också på det 
stegvis ökade engagemanget på en utländsk marknad (Johanson & Vahlne, 1977). I 
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modellen utgår Johanson och Vahlne (1977) utifrån att företagen strävar efter att öka sin 
långsiktiga vinst, vill uppnå tillväxt, samt att företagen strävar efter minimal risk. De 
antar också att dessa antaganden genomsyrar beslutsfattande på alla nivåer i företaget. 
 

 
Figur 2.1 Uppsalaskolans internationaliseringsprocessmodell 

(Källa: Johanson et al., 2002) 
 
”Modellen innehåller fyra till varandra kopplade grundbegrepp som syftar till att förklara 
processen. Två av dem avser förändringar i företagets internationalisering. De är 
engagemangsbeslut och löpande aktiviteter. Båda dessa beskriver hur internationalisering 
sker. De andra två begreppen – marknadskunskap och marknadsengagemang – avser 
tillstånd, det vill säga hur internationaliserat företaget är” (Johanson et al., 2002, s.51). 
 
 
2.2.3.1 Tillståndsaspekter 
 
Marknadsengagemang 
Marknadsengagemanget styrs dels av hur stort själva engagemanget till marknaden är, 
men även summan av de resurserna som företaget väljer att avsätta till den aktuella 
marknaden. Desto mer de aktuella resurserna är integrerade med andra delar i företaget ju 
större beräknas företagets engagemang till marknaden att vara. Vertikal integration ses 
bl.a. som hög grad av engagemang. Ju mer specifika resurserna är till en viss marknad ju 
högre anses engagemanget att vara (Johanson & Vahlne, 1977). 
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Marknadskunskap 
Kunskap spelar en viktig roll i modellen då de flesta engagemangsbesluten baseras på just 
kunskap (Johanson & Vahlne, 1977). Penrose (1959) definierar kunskap på två sätt. Den 
ena sortens kunskap är den objektiva, kunskap som går att lära ut och föras vidare mellan 
individer och företag. Den andra kunskapen är erfarenhetsbaserad kunskap. Denna 
kunskap erhålls endast genom personliga erfarenheter. Så som personer skaffar sig 
erfarenheter genom att jobba och umgås med varandra så skaffar sig även företag 
erfarenhetsbaserad kunskap genom att göra affärer och andra samarbeten med andra 
företag och marknader. När ett företag ska etablera sig på en främmande marknad så är 
det den erfarenhetsbaserade kunskapen som oftast brukar vara kritisk. Denna kunskap 
anses också viktig när det gäller nya affärsmöjligheter och dylikt (Johanson et al., 2002). 
 
Den erfarenhetsbaserade kunskapen delas också upp i generell kunskap och 
marknadsspecifik kunskap. Den generella kunskapen är inte knuten till en specifik 
marknad utan handlar mer om företagets generella förmåga att driva internationell 
verksamhet. Den marknadsspecifika kunskapen kan företaget inte använda på andra 
marknader. Exempel på detta är kunskap om leverantörer, kunder och relationer inom ett 
visst land. Båda dessa kunskaper krävs för att ett företag ska kunna etablera sig på ett 
säkert sätt. Den marknadsspecifika kunskapen erhåller företaget främst genom tidigare 
erfarenheter från marknaden. Ju mer kunskap som företaget har om marknaden ju mer 
värdefulla blir resurserna och engagemanget till marknaden blir allt starkare (Johanson & 
Vahlne, 1977). 
 
 
2.2.3.2 Förändringsaspekter 
 
Löpande aktiviteter 
Ett företag skaffar sig de viktigaste erfarenhetsbaserade kunskaperna om en marknad 
främst genom att kontinuerligt arbeta på marknaden. Denna kunskap är svår att få tillgång 
till när man är ny på en marknad, därför får företag räkna med att denna kunskap tar tid 
att få tillgång till (Johanson et al., 2002). När ett företag utför sina löpande aktiviteter 
finns det en fördröjning tills konsekvenserna börjar verka. Vissa av dessa aktiviteter 
måste också upprepas ett flertal gånger för att det ska ge någon effekt, exempelvis 
reklamkampanjer. Ju längre tidsgapet blir mellan aktiviteterna och konsekvenserna från 
dessa, ju fler resurser kommer företaget att satsa och engagemanget till marknaden blir 
allt större. Detta leder i sin tur till att den erfarenhetsbaserade kunskapen knyts till 
företaget (Johanson & Vahlne, 1977). För att få tillgång till denna kunskap skulle 
företaget kunna anställa någon med marknadserfarenheter från den marknad som 
företaget behöver, nackdelen är dock att denna person oftast saknar kunskap om 
företaget, vilket även det har stor betydelse. För att ett företag ska få tillgång till både 
erfarenhetsbaserad kunskap om marknaden, samt någon som har god kunskap om 
företaget, krävs oftast att företaget köper upp ett annat företag som de tidigare haft god 
kontakt med, förslagsvis en tidigare agent. Denna process är dock inte allt för 
oproblematisk då anpassning mellan två företag inte alltid är det lättaste. Företag får 
alltså räkna med att internationaliseringen är ett tidskrävande förlopp (Johanson et al., 
2002). 
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Engagemangsbeslut 
Företags beslut angående engagemanget på en utländsk marknad uppkommer efter de hot 
och möjligheter som finns på marknaden. Dessa möjligheter och hot upptäcker företag 
främst genom den erfarenhetsbaserade kunskapen (Johanson & Vahlne, 1977). Denna 
kunskap har företaget fått genom att vara verksam på den speciella marknaden och därför 
blir oftast företagets fortsatta satsningar på samma marknad. En av anledningarna till 
detta är att de personer som arbetar på en viss marknad ser vilken potential och vilka 
problem som finns på just den marknaden. ”Det viktigaste i internationaliseringsmodellen 
är att satsningar på utländska marknader är påverkade av de erfarenheter man har till följd 
av de aktiviteter man bedriver och har bedrivit där” (Johanson et al., 2002). Vidare 
nämner Johanson et al. (2002) att engagemangsbesluten, som i sin tur grundar sig från 
erfarenheter, förhoppningsvis ska lösa problem och utnyttja affärsmöjligheter. 
 

2.3 Det eklektiska paradigmet och transaktionskostn adsanalys 
Det eklektiska paradigmet förklarar graden, formen och mönstret av internationell 
produktion och detta är baserat på ägarspecifika fördelar hos företag som planerar eller 
funderar på produktion utomlands (Whitelock, 2002). En lättare beskrivning ges av 
Ruzzier, Hisrich och Antoncic (2006) som skriver att det eklektiska paradigmet försöker 
förklara de olika formerna av internationell produktion och valet av land för 
direktinvesteringar. Därför tas beslut om att gå in på en internationell marknad på ett 
rationellt sätt, som är baserat på en transaktionskostnadsanalys (TCA = transaction cost 
analysis) dvs. på kostnaderna för produktionen. TCA kan vara lämpligt vid förklaring av 
beslut gällande vertikal integration, exempelvis när företag utvärderar om de ska eller inte 
ska etablera ett tillverkande dotterbolag utomlands (Erramilli & Rao, 1993). Det finns ett 
behov av ”perfekt” information (kostnadsbaserad information) av den utländska 
marknaden för att ett företag ska kunna göra en transaktionskostnadsanalys, en 
utvärdering och sedan göra ett rationellt och optimalt val (Whitelock, 2002). I relation till 
marknadsinträde så antyder det eklektiska paradigmet att företag gör ett val baserat på en 
utvärdering av kostnaderna av ett inträdessätt relativt till företagets mål. Johanson och 
Vahlne (1990) antyder att det eklektiska paradigmet har hög förklaringsgrad för företag 
som har erfarenhet från många regioner runt om i världen. 
 

2.3.1 Det eklektiska paradigmet 
Enligt Dussauge och Garrette (1999) menar det eklektiska paradigmet på att företag 
endast kan bli internationella om tre olika fördelar uppfylls: 
 

� Ägandespecifika fördelar � utvecklas på hemmamarknaden exempelvis 
immateriella tillgångar , marknadsförings- och organisationssystem, kunskap om 
marknad etc. De fördelar som ett företag besitter måste ge företaget en starkare 
position än konkurrenterna på den marknad eller de marknader som det gått in på.  

� Fördelar som uppkommit pga. internationalisering � dessa fördelar uppkommer 
när ett företag lyckas exploatera dess ägarspecifika fördelar bättre än något lokalt 
företag som dessa ägandespecifika fördelar kan överföras till exempelvis i form 
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av licensiering. Några exempel på fördelar är kontroll över leveranser, bättre 
marknadsföringskunskaper och bättre förmåga att differentiera produkter.  

� Fördelar som är relaterade till lokalisering � ett specifikt läge kan innebära 
bättre tillgång till arbetskraft, energi, material, internationell transport och 
konstgjorda barriärer som exempelvis importkontroll och psykisk distans.   

 
Beroende på hur många av dessa fördelarna som uppfylls är det lämpligt för ett företag att 
antingen börja exportera till eller starta upp ett dotterbolag på den eller de marknader som 
företaget vill komma in på. Uppstartandet av ett dotterbolag beror på de lokala politiska 
och ekonomiska förutsättningarna, det är detta som bestämmer de lägesspecifika 
fördelarna (Dussauge & Garrette, 1999). 
  

2.3.2 Transaktionskostnadsanalys 
Denna ansats börjar med antagandet att marknader präglas av konkurrens dvs. det finns 
många leverantörer (i detta fall agenter/distributörer). Under dessa omständigheter 
främjas låg kontroll pga. hotet av ersättning (finns gott om ersättare) dämpar 
opportunismen och detta tvingar leverantörerna till att arbeta effektivt (Anderson & 
Gatignon, 1986; Anderson & Coughlan, 1987). Tvärtom, så skriver Dwyer och Oh (1988) 
att när antalet leverantörer är begränsade är hotet av ersättning litet och därmed ökar 
transaktionskostnaderna associerade med låg kontroll i form av stringenta förhandlingar 
och övervakning, kontroll av avtalsenliga relationer. Fördelarna med integration 
(kontroll) måste dock jämföras med kostnaderna av integrationen (kostnader av 
(resurs)engagemang). TCA förutsäger att företag integrerar när tillgångsnoggrannheten är 
hög för att behålla kontrollen över specifika fördelar som företaget erbjuder marknaden. 
TCA studier tenderar att undersöka antingen exportsätt eller produktion på en marknad 
(Whitelock, 2002). 
 
Enligt Bridgewater och Egan (2002) är TCA ett sätt att försöka räkna ut kostnaderna av 
en aktivitet inom företaget (exempelvis ett dotterbolag) eller med hjälp av en partner 
(exempelvis i ett joint venture samarbete eller en licensierad tillverkare). Om ett företag 
väljer att utföra en aktivitet utanför företaget finns det ett antal faktorer som kan bidra till 
ökade transaktionskostnader Bridgewater och Egan (2002): 
 

� Begränsad rationalitet � detta innebär att ledningen inte alltid har den kunskap 
som är nödvändig, vilket innebär att ett beslut som fattas i ett land inte behöver 
vara det bäst lämpliga i ett annat med tanke på kultur, politik, ekonomi och 
geografi.  

� Opportunistiskt beteende � innebär att det kan förekomma att individer eller 
grupper inom ett företag kan fatta beslut baserade på deras egna intressen. Detta 
kan stå företaget dyrt (juridiska åtgärder från licensgivaren) exempelvis om ett 
företag som tillverkar under licens kopierar teknologin som man ”lånat” för eget 
användande.  

� Ett fåtal leverantörer att förhandla med � detta är baserat på utbud och 
efterfrågan, exempelvis kan det vara brist på samarbetspartners vilket kan 
medföra att kostnaderna ökar.  
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Om transaktionskostnaden är för hög för att låta externa företag driva en del av 
verksamheten är det mest troliga att företaget väljer att utföra aktiviteten själva.  
 

2.4 Det industriella nätverksperspektivet 
Den internationella  marknadsförings- och inköpsgruppen (IMP = International 
Marketing and Purchasing) beskriver enligt Whitelock (2002) det industriella systemet 
som ett nätverk av företag engagerade i produktion, distribution och användande av varor 
och tjänster och genom detta etableras , utvecklas och bibehålls starka affärsrelationer. 
Enligt Turnbull (1986) så har ”varje företag i nätverket relationer med kunder, 
distributörer, leverantörer etc. och det finns även viktiga konkurrens/tävlings relationer”. 
Fyra grupper av variabler identifieras som påverkande i interaktionsprocessen 
(Whitelock, 2002): 
 

� Interaktionens grundstenar och processer. 
� De involverade parternas karaktärsdrag (köpare/leverantörer). 
� Atmosfären som omger interaktionen. 
� Omgivningen/miljön där interaktionen äger rum. 

 
Tolkningen av denna miljön (ovanstående punkter) görs av leverantörens företagsledare 
och sedan används tolkningen som underlag för val av vilket land företaget ska gå in i 
och vilka kunder det ska tillgodose, och detta driver organisationsstrukturen mot 
marknadsinträde. Därför måste företaget, utöver att i beräkningarna utvärdera sin egen 
position i relation till sina kunder på en given marknad, också utvärdera den givna 
marknadens miljö i relation till andra aktörer/konkurrenter (Cunningham, 1986). 
 

2.4.1 Nätverksperspektivet 
Nätverksperspektivet antyder att alla aktörer i ett nätverk är mer eller mindre aktiva och 
att etableringen av nya relationer och utvecklingen av gamla relationer är ett resultat av 
interaktion mellan aktiva parter. För att komma in i ett nätverk utifrån krävs det att 
aktörerna inom nätverket är motiverade till att engagera sig i en interaktion, något som är 
väldigt resurskrävande och det kan innebära att företag måste anpassa sig vilket kan vara 
omständligt. Således kan ett företags inträde på en utländsk marknad vara resultatet av ett 
initiativ taget av företag som är ”innanför” ett nätverk i ett specifikt land, dock är det mer 
sannolikt att ett tillfälle för inträde på en utländsk marknad uppstår för ett företag inom 
nätverket. Nätverk inom ett land kan mycket väl sträcka sig över landets gränser. Det kan 
antas att det finns skillnader mellan länder som till den internationella utvidgningen av 
nätverken i ett land, likväl kan det antas att det finns skillnader mellan produkter gällande 
internationaliseringen av de relevanta nätverken. Samtidigt kan det förväntas att den 
internationella utvidgningen av dessa nätverk har stark påverkan för ett företags 
internationalisering (Johanson, 1994). 
 
I relation till internationalisering av ett företag menar nätverksperspektivet på att det 
internationaliserande företaget  inledningsvis är engagerat i ett nätverk som 
huvudsakligen är inhemskt. Enligt Johanson och Mattsson (1988) så innebär 
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internationalisering, i termer av nätverk, att ett företag utvecklar affärsrelationer i nätverk 
i andra länder och detta kan ske genom: 
 

1. Etablering av relationer i ”country networks” som är nya för företaget, 
exempelvis internationell utvidgning. 

2. Utveckling av relationer inom dessa nätverk, exempelvis penetration. 
3. Att ansluta till nätverk i olika länder, exempelvis internationell integration. 

 
Ett företags relationer kan användas som en bro till andra nätverk, exempelvis ett företag 
som är engagerat i internationella affärsrelationer; dessa relationer kan hjälpa företaget att 
komma in i andra nätverk i andra länder. Sharma och Johanson (1987) menar på att dessa 
relationer ibland t.o.m. tvingar ett företag att gå in i nätverk utomlands. Ett exempel på 
detta är när kunden kräver att leverantören följer med denne utomlands om leverantören 
vill behålla affärsrelationen på hemmamarknaden, detta kan inträffa hos leverantörer som 
är ganska mycket beroende av en viss kund. Enligt Johanson (1994) kan det antas att 
direkta eller indirekta broar existerar mellan företag och olika ”country networks”, och 
sådana broar kan vara viktiga (kontakter) både inledningsvis vid inträde på utländsk 
marknad och vid inträde senare.  
 

2.4.2 Relationernas/bandens karaktär 
Bandens karaktär inom ett nätverk är en angelägenhet för företagen som är involverade, 
detta gäller bland annat tekniska, ekonomiska och juridiska band. I stor utsträckning är 
banden formade mellan personer engagerade i affärsrelationerna bl.a. i form av sociala 
och kognitiva (psykologiska) band. Såväl industrier som länder skiljer sig åt gällande den 
relativa betydelsen av företags- och personrelationer; enligt Johanson (1994) är den 
personliga influensen i relationer starkast i det tidiga stadiet av etableringen av relationer. 
Detta överensstämmer med Simmonds och Smith (1968) som skriver att kosmopolitaner 
(dvs. världsmedborgare �  erfarenhet av utlandet) ofta är viktiga i de första stegen ett 
företag tar utomlands, medan rutiner och system blir viktigare senare i processen.  
 

2.4.3 Betydelsen av sociala nätverk 
Enligt Hertz och Mattsson (1998) skapas det ingångar via det sociala nätverket 
(personkännedom, personrelationer etc.) till marknadsnätverk och detta kan då leda till att 
ett företag utvecklar sitt internationella företagsnätverk. Vid etablering av kontakter med 
utlandsföretag är det i inledningsfasen av stor betydelse med personer som har ett 
internationellt socialt nätverk; många av ”tillfälligheterna” i ett företags 
internationalisering kan förklaras med sociala kontakter. Ett exempel som Hertz och 
Mattsson (1998) tar upp handlar om Nordemballage och en polsk student, där den polske 
studenten hade arbetat i branschen i Sverige och sedan flyttade hem. Därefter blev 
Nordemballage kontaktade av denna student och utan denna kontakt hade förmodligen 
Nordemballage inte etablerat sig i Polen. Många företag väljer att ta in ledamöter i 
styrelsen med internationella kontakter då detta inte bara ger bra kontakter men även 
tillgång till kunskap och erfarenheter av internationellt arbete (Hertz & Mattsson, 1998; 
Huse, 2007). Likväl anställer vissa företag personer med internationell eller 
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mångkulturell bakgrund för att lättare och bättre förstå olika kulturer och lättare skapa 
fler internationella kontakter (Hertz & Mattsson, 1998).  
 

2.5 Internationalisering ur ett affärsperspektiv 
Detta tillvägagångssätt är enligt Welford och Prescott (1994) baserat på idén om 
inriktning på praktisk nytta, där företaget gör byten mellan ett antal variabler i dess beslut 
att internationalisera och metoderna det använder för att internationalisera. Reid (1983) 
menar på att expansionsstrategier för utlandet är möjlighetsbaserade och resulterar från 
ett val bland konkurrerande expansionsstrategier, vilka är vägledda av naturliga 
marknadsmöjligheter, företagets resurser och företagsledarnas/chefernas filosofi. Om ett 
företag väljer att använda sig av detta tillvägagångssätt finns det enligt Root (1987) några 
faktorer som borde utvärderas vid val av marknad; marknadens attraktivitet, psykisk 
distans och tillgänglighet och informella barriärer. Turnbull och Ellwood (1986) nämner 
även att valet av organisations struktur på marknaden kommer att vara beroende av dessa 
marknadsdrag (attraktivitet, psykisk distans och tillgänglighet och informella barriärer) 
samtidigt som företagsspecifika faktorer såsom internationell handelshistoria, storlek, 
exportinriktning och engagemang också påverkar. Antalet konkurrenter på marknaden är 
en nyckelfaktor som påverkar marknadsinträde enligt Porter (1985). 
 

2.6 Innovationsrelaterade modeller 
Termen ”innovationsrelaterad” har enligt Ruzzier, Hisrich och Antoncic (2006) sitt 
ursprung från ett verk av Rogers (1962), där varje efterföljande steg i 
internationaliseringen betraktas som en innovation för företaget. Fokus ligger enbart på 
exportutvecklingsprocessen, framför allt hos små- och medelstora företag. Leonidou och 
Katsikeas (1996) skriver att modellerna består av nivåer, beroende på vilken modell finns 
det tre till sex nivåer, och tre generiska faser har identifierats; engagemang före 
exportfasen, den initiala exportfasen och den avancerade exportfasen. Dessa modeller har 
enligt Ruzzier, Hisrich och Antoncic (2006) använts till att analysera små företag (även 
en del stora) med fokus på att förklara utvecklingen av internationalisering och 
internationella aktiviteter. De tre viktigaste modellerna har utformats av Bilkey och Tesar 
(1977), Cavusgil (1980) och Reid (1981), och ser ut som följande: 
 
Bilkey och Tesar 
Nivå 1 - Ledningen är inte intresserad av export.  
Nivå 2 - Ledningen är villig att tillfredsställa ej begärda beställningar, men anstränger sig                                                                                            
              inte för att undersöka möjlighet till aktiv export.  
Nivå 3 - Ledningen undersöker aktivt möjligheten att exportera aktivt.  
Nivå 4 - Företaget exporterar på en experimentell basis till några psykologiskt nära    
              länder. 
Nivå 5 - Företaget är en erfaren exportör. 
Nivå 6 - Ledningen undersöker möjligheten att exportera till andra och mer psykologiskt                                                                                                                                                   
              distanserade länder.  
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Cavusgil 
Nivå 1 - Inhemsk marknadsföring: företaget säljer bara till hemmamarknaden. 
Nivå 2 - Engagemang före export: företaget söker efter information och utvärderar  
              möjligheten till bindande export. 
Nivå 3 - Experimentellt exportengagemang: företaget börjar exportera, på en begränsad  
              basis, till psykologiskt nära länder.  
Nivå 4 - Aktivt exportengagemang: export till nya länder, direktexport, ökning av  
              försäljningsvolymen. 
Nivå 5 - Bindande exportengagemang: ledningen tar konstant beslut gällande allokering   
              av begränsade resurser mellan hemma- och utlandsmarknader.  
 
Reid 
Nivå 1 - Medvetenhet om export: problem med att känna igen möjligheter, behov väcks.  
Nivå 2 - Exportintentioner: motivation, attityd, tro och förväntan gällande export. 
Nivå 3 - Prövning av export: personlig erfarenhet av begränsad export. 
Nivå 4 - Utvärdering av export: resultat av engagemanget av export. 
Nivå 5 - Acceptans av export: godkännande eller förkastning av export.  
 

2.7 Etableringsalternativ 
När ett företag väljer att etablera sig utomlands gäller det också att välja vilket 
etableringsalternativ som är det bästa (Hill, 2000). Tidigare i uppsatsen har författarna 
beskrivit Uppsalaskolans etableringskedja och dess fyra olika steg. Andra författare 
menar på att det finns uppemot 15 olika alternativ för hur ett företag kan etablera sig 
utomlands. Hur många alternativ det finns beror ju självklart på hur noga de olika 
alternativen ska preciseras. Nedan följer de alternativen författarna tycker är de mest 
väsentliga och en förklaring till dessa.  
 

2.7.1 Export 
För tillverkande företag är export det vanligaste alternativet när en utomlandsetablering 
ska ske (Hill, 2000). När det gäller export är det inte säkert att företaget har ”valt” till 
vilket land de vill börja sälja, det är nämligen vanligt att export startar efter att köparen 
sökt upp en kontakt de vill handla ifrån. Valet av exportland består då istället av att tacka 
nej till de länder företaget inte vill exporterna till i nuläget (Engdahl, 2006). Största 
fördelen med export är att det är förhållandevis billigt mot att starta upp en tillverkning i 
det land som företaget vill etablera sig i. Men å andra sidan kan export minska 
lönsamheten då det uppkommer transportkostnader, skatter m.m. som inte hade funnits 
om företaget tillverkade på plats. En annan nackdel som kan uppkomma vid export är om 
företaget säljer via agenter. Agenten som företaget använder sig av kanske även säljer 
konkurrerande produkter vilket gör att företagets försäljning inte blir så stor som den 
hade blivit om de själva ansvarade för försäljningen (Hill, 2000). 
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2.7.2 Licensiering 
Med licensiering innebär det att företaget säljer rättigheterna, för att exempelvis tillverka 
en viss produkt och använda dess namn, till ett annat företag. Företaget som säljer 
rättigheterna kallas för licensgivare medan företaget som köper rättigheterna kallas för 
licenstagare. Avgiften som licenstagaren betalar kallas för Royalty. För företag som 
saknar kapital för att etablera sig världen över så är licensiering ett bra alternativ då det är 
licenstagaren som står för den stora kostnaden. Det är också en fördel för licensgivaren då 
denne undviker risker och kostnader i samband med utveckling som annars uppkommer 
när företag etablerar sig i nya länder. Det finns också en rad nackdelar med att använda 
sig av licensiering, en av dem är att företaget inte kan tillgodose sina erfarenheter i den så 
kallade erfarenhetskurvan, då företaget inte har så stor kontroll över tillverkning, 
marknadsföring och strategier. En annan nackdel är att företaget kan bli tvungna att dela 
med sig av sin kompetenser, som kanske tidigare varit företagets viktigaste 
konkurrensmedel. Kontrollen över de specifika kunskaperna försvinner och sprids i värsta 
fall till konkurrenter vilket skadar licensgivaren (Hill, 2000). 
 

2.7.3 Franchising 
Franchise påminner en hel del om licensiering. Det finns en part som är franchisegivare 
medan den andra då blir franchisetagare. Franchising brukar dock innebära ett mer 
långsiktigt engagemang mellan de olika parterna än vid licensiering. Detta 
affärsalternativ brukar vara vanligare bland serviceföretag medan tillverkande företag 
oftare använder sig av licensering. Franchisetagaren har inte lika stor frihet i jämförelse 
med en licenstagare. Det kan exempelvis handla om att affärerna måste göras på ett visst 
sätt, lokalerna måste ha ett specifikt utseende etc. (Hill, 2000). McDonalds är ett tydligt 
exempel på ett franchiseföretag. Fördelarna med franchising är väldigt lika fördelarna 
runt licensiering som nämnts ovan. Den största nackdelen med franchising är att en 
franchisetagare kan smutskasta andra franchisetagare genom att missköta sig då de går 
under samma namn och koncept (Hill, 2000). 
 

2.7.4 Joint Venture 
Joint Venture innefattar etablering av ett företag där två eller flera oberoende företag 
ligger bakom själva ägandet. Vanligast är att två företag äger hälften vardera av det 
nyskapade företaget. Detta samarbete är fördelaktigt om företaget väljer en partner som är 
lokaliserat på den marknad företaget vill träda in på. Företaget får då kunskap om 
konkurrenssituationen, kultur, politiska system, affärssystem m.m. i det nya landet som 
annars hade varit svår att få kännedom kring. En annan fördel är att riskerna samt 
kostnaderna med att etablera sig på en utländsk marknad blir mindre eftersom dessa delas 
med en eller flera parter. Ytterliggare en fördel med Joint Venture är att detta 
affärsalternativ kan vara det enda sättet att ta sig förbi de etableringssvårigheter som har 
politisk koppling. Att dela Joint Venture med en annan part medför också vissa risker. En 
av dem är att företaget kanske måste dela med sig av sin unika kunskap som de kanske 
annars vill vara ensam om. Detta problem kan dock minskas genom avtal och 
överenskommelser. Även företagets förlorade kontroll av verksamheten ses som en 
nackdel då företaget inte kan tillgodoräkna kunskapen i erfarenhetskurvan på samma sätt 
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som om de vore ensamma. Detta gör att det blir svårare att möta hot från konkurrenter. 
En tredje nackdel med detta etableringsalternativ är de konflikter som kan uppstå mellan 
parterna. Ofta handlar dessa konflikter om företagets mål och strategier (Hill, 2000). 

2.7.5 Dotterbolag 
Den mest radikala etableringsalternativet är att starta upp ett dotterbolag. Då är det 
moderbolaget som ensamt är ägare över det nya bolaget. Att etablera sig med dotterbolag 
är det mest kostsamma etableringsalternativet då företaget blir ensam om alla kostnader 
och risker. Etableringen kan ske på två sätt, antingen väljer företaget att starta upp en helt 
ny verksamhet eller så köper det upp en tidigare etablerad verksamhet. Genom att äga ett 
dotterbolag finns inte risken att värdefulla kompetenser sprids till delar utanför företaget. 
Kärnkompetensen som kanske är företagets viktigaste konkurrenskraft stannar då inom 
organisationen. Ytterliggare en fördel med dotterbolag är att moderföretaget får viktig 
kontroll över verksamheten vilket anses viktig när företaget har globala strategier. Denna 
kontroll får dock inte gå till överdrift då det kan hämma beslut som måste tas snabbt. Med 
den ökade kontrollen får företaget också större kontroll över delar av värdekedjan vilket 
kan reducera både kostnader och risker vid exempelvis tillverkningen av en produkt (Hill, 
2000).  
 

2.8 Val av marknad vid internationalisering 
Det finns mer än 160 länder i världen, alla har dock inte samma vinstpotential för ett 
expanderande företag. Enligt Kotler, Armstrong, Saunders och Wong (2005) har alla 
länder unika finesser som ett företag måste förstå. Ett lands ”mogenhet” för olika 
produkter och tjänster och landets attraktivitet som en potentiell marknad för utländska 
företag grundar sig i den ekonomiska, politiska/lagenliga och kulturella omgivningen i 
landet, detta håller även Hill (2000) med om när han skriver att val av land påverkas av 
ekonomiska, politiska och kulturella faktorer.  
 

2.8.1 Den ekonomiska omgivningen 
Kotler et al. (2005) skriver att två ekonomiska faktorer reflekterar ett lands attraktivitet; 
den industriella strukturen och landets inkomstfördelning. Den industriella strukturen 
formar landets produkt- och tjänstebehov, inkomstnivåer och anställningsnivåer. Det 
finns fyra typer av industriell struktur som kan urskiljas (Kotler et al., 2005): 
 

1. Existens(minimum) ekonomier � den största delen av befolkningen sysselsätter 
sig med jordbruk, de konsumerar den största delen av produktionen och byter 
resten mot andra varor och tjänster. Det finns få marknadsmöjligheter.  

2. Råmaterialexporterande ekonomier � dessa ekonomier är rika på en eller flera 
naturliga resurser men fattiga på andra sätt. De stora intäkterna kommer genom 
export av dessa naturliga resurser. Sådana länder är bra marknader för stor 
utrustning, verktyg/redskap, lager och truckar. Om det finns många invånare med 
utländsk bakgrund och en förmögen övre klass är sådana länder även lämpliga 
som marknad för luxuösa varor.  
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3. Industrialiserande ekonomier � i dessa ekonomier står tillverkning för 10-20% 
av landets ekonomi. I takt med att tillverkningen i landet ökar behövs mer import 
av råmaterial (textilt), stål och tunga maskiner samtidigt som importen av färdiga 
textiler, pappersprodukter och motorfordon minskar. Denna typ av ekonomi 
skapar vanligen en ny rik klass och en liten men växande mellanklass, där båda 
klasserna kräver nya typer av importerade varor. Människor med ökande inkomst  
tenderar att spendera pengar på mode, mobiltelefoner etc.  

4. Industriella ekonomier � här finns det stora exportörer av tillverkade varor och 
investeringsmedel. Dessa handlar med varor mellan varandra och exporterar dem 
även till andra typer av ekonomier i utbyte mot råmaterial och halvfärdiga varor. 
De varierande tillverkningsaktiviteterna i dessa industriella länder och deras stora 
medelklass gör dem till rika marknader för alla sorters varor.  

 
Den andra ekonomiska faktorn som Kotler et al. (2005) nämner är ett lands 
inkomstfördelning. Länder med existensekonomier består mest av hushåll med låga 
inkomster, medan industrialiserande ekonomier består av låg-, medium- och 
höginkomsttagare. Det finns länder som består av bara låginkomsttagare eller bara 
höginkomsttagare såväl som det i fattiga länder även finns små men rika, förmögna 
segment. Det gäller att förstå den ekonomiska omgivningen och hur den kommer påverka 
företaget vid inträde på en utländsk marknad.  
 

2.8.2 Den politiska/lagenliga omgivningen 
Länder skiljer sig mycket gällande politik och lagar och därför anser Kotler et al. (2005) 
att fyra politiska/lagenliga faktorer ska övervägas vid valet att gå in och göra affärer i ett 
specifikt land: 
 

1. Attityder mot internationellt handlande � Vissa länder är ganska mottagliga mot 
utländska företag medan andra är ganska fientliga. Västvärldens företag har hittat 
nya investeringsplatser i öst som exempelvis Singapore, Thailand etc., medan 
exempelvis Indien är besvärliga när det gäller deras importkvoter, 
valutarestriktioner och begränsningen av antalet icke-indier i ett management 
team hos företag.  

2. Regerings byråkrati � Handlar om i vilken utsträckning ”värdlandets” regering 
har ett effektivt system för att hjälpa utländska företag med effektiv tullhantering, 
marknadsinformation och andra faktorer som är nödvändiga för att kunna göra 
affärer.  

3. Politisk stabilitet � Regeringar kan ändra sig och ta i med hårdhandskarna; ett 
utländskt företags egendom kan beslagtas, valutainnehavet kan blockeras, 
importkvoter och nya tullar kan sättas upp.  

4. Valutaregleringar � Försäljare vill helst ta vinsten i en valuta som har ett värde 
för dem, det ideala är att köparen kan betala i försäljarens valuta eller i en annan 
världsvaluta. Dock kan försäljare acceptera en blockerad valuta (vars borttagning 
från landet är begränsad av köparens regering) om de kan köpa varor, som de 
behöver, i det landet. Utöver detta utgör även förändring av växlingskurser en risk 
för försäljarna.  
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2.8.3 Den kulturella omgivningen 
Dimensionerna kring den kulturella omgivningen omfattar socialisering i samhället, 
religion, traditioner och ritualer, värderingar och attityder mot inhemskt och 
internationellt liv, utbildnings-, bestämmelse- och läs- och skrivkunnighets nivåer, 
politiska system, estetiska system och språk. Alla länder har sina egna traditioner, 
kulturella normer och tabus och därför måste företag undersöka på vilket sätt 
konsumenter i olika länder tänker/ser på och använder vissa produkter. Exempelvis så 
använder den genomsnittlige fransmannen dubbelt så mycket mer kosmetika och 
skönhetsprodukter än sin kvinnliga partner (Kotler et al., 2005).  
 

2.8.4 Faktorer som påverkar marknadspotentialen 
För att beskriva vilka faktorer som påverkar marknadspotentialen refererar Kotler et al. 
(2005) till Douglas, Craig och Keegans (1999) modell: 
 

 
 

 Figur 2.2 Indikatorer för marknadspotential, modifierad 
(Källa: Kotler et al., 2005) 

 

2.8.5 Opportunistiskt val av internationell marknad 
För att ett företag ska kunna expandera internationellt genom möjligheter som uppstår 
krävs det att viss stimuli drar uppmärksamheten kring möjligheterna till företaget 
(Bradley, 1998). Mottagandet av en ej begärd order eller förfrågan för en produkt, pris- 
eller distributionsinformation från en potentiell kund kan uppkomma som ett resultat av 
reklam i affärsjournaler, genom observation av en konkurrents aktiviteter på en speciell 
marknad och genom information från magasin, nyhetstidningar, TV eller radio. Bradley 
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(1998) skriver vidare att ett företags respons mot en internationell marknadsmöjlighet 
styrs av olika faktorer; lagstiftning, tariffer, barriärer, hälsoregleringar och industriell 
standard är några av de faktorer som sannolikt påverkar företaget även fast det har blivit 
bättre med hjälp av press från WTO (World Trade Organisation). Även företagets 
känslighetsgrad mot press i en konkurrenssituation påverkar. Ayal och Zif (1979) menar 
på att på grund av denna känslighet och rädsla för utländsk konkurrens så går många 
företag miste om lovande möjligheter, istället koncentrerar dem sig på hemmamarknaden 
eller på kulturellt nära marknader, så kallad ”walled city” inställning, och intar en 
defensiv position. Enligt Jaffe (1974) reagerar företag mer positivt till 
marknadsmöjligheter som inte kräver någon större produktanpassning och i samma veva 
menar Carlson (1975) att företag tenderar till att träda in på marknader som är likartade 
de marknader de redan känner till. Bradley (1998) nämner även psykiskt avstånd (se 
punkt 2.2.1.) och geokulturellt avstånd (ganska likt psykiskt avstånd) och han menar på 
att företag borde reagera positivare till möjligheter med kortare psykiskt och fysiskt 
avstånd från hemmamarknaden. Enligt Goodnow och Hansz (1972) är geokulturellt 
avstånd ”barriärer skapade av geografisk separation, kulturella skillnader mellan länder, 
och kommunikationsproblem som resulterar från skillnader i sociala perspektiv, attityder 
och språk”.  
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2.8.6 Systematiskt val av internationell marknad 
Bradley (1998) tar upp en modell där företag använder sig av en logisk procedur för val 
av marknad: 
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Figur 2.3 Systematisk tillvägagångssätt för val av internationell marknad, modifierad 

(Källa: Bradley, 1998) 
 

Här handlar det först om att hitta drivkrafter till att träda in på en utländsk marknad, det 
finns ingen internationell marknadsmöjlighet som företaget är medvetet om men det är 
villigt och motiverat till att expandera utomlands. Sedan gäller det att granska potentiella 
marknader, uppskatta försäljningspotentialen på marknaden och företagets 
försäljningspotential på varje marknad. Därefter är företaget förhoppningsvis medvetet 
om vilka marknadsmöjligheter som finns och då gäller det att utvärdera och välja rätt 
marknad (Bradley, 1998).  
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2.9 Sammanfattning av teoriavsnittet 
Enligt teorierna finns det en rad olika val och faktorer som är viktiga och i högsta grad 
påverkar internationaliseringen. Tidigare undersökningar visar att de flesta företag väljer 
att etablera sig i länder där det psykiska avståndet inte är så stort. Därmed är det inte sagt 
att dessa marknader är de mest lönsamma även att det kanske är dessa marknader som 
påminner mest om företagets egna hemmamarknad. Uppsalamodellen är en av de mest 
uppmärksammade modellerna när det gäller internationalisering. Modellen behandlar 
bland annat kunskap och hur viktig den är när ett företag ska etablera sig på en ny 
marknad. Kunskapen kan erhållas via kontakter men även genom ett ökat engagemang på 
marknaden. 
 
Företags internationella etableringar har inte alltid utgångspunkt från egen vilja, detta 
beskriver bland annat nätverksmodellen som menar på att en internationell etablering kan 
vara följden av företagets deltagande i ett nätverk. Modellen nämner även att personliga 
relationer och nätverk har/kan ha stor betydelse vid internationella etableringar. 
 
När ett företag väljer att etablera sig utomlands gäller det också att välja vilket 
etableringsalternativ som är det bästa. De vanligaste alternativen är export, licensiering, 
franchising, joint venture och dotterbolag. De olika alternativen har sina för- och 
nackdelar och kräver mer eller mindre resurser. Som företag gäller det att utvärdera vilket 
alternativ som är mest lönsamt, detta kan göras genom en transaktionskostnadsanalys. 
Denna modell används framförallt för att utvärdera om det är lämpligt att börja tillverka 
utomlands eller om något annat alternativ är att föredra. 
 
För att lyckas internationellt menar det eklektiska paradigmet på att tre fördelar bör 
uppfyllas: ägandespecifika fördelar, fördelar som uppkommit pga. internationalisering 
samt fördelar som är relaterade till lokalisering. Beroende på hur många av dessa fördelar 
företaget uppfyller är det lämpligt att exportera, starta upp dotterbolag etc. 
 
Valet av marknad påverkas också av en rad andra faktorer som är specifika för det landet 
företaget vill etablera sig i. Företag måste bland annat ta hänsyn till ekonomiska, 
politiska, kulturella, geografiska och teknologiska faktorer. Efter att tagit hänsyn till 
dessa olika faktorer kan företaget göra ett systematiskt val av land där företaget 
analyserar potentialen och lönsamheten i landet. Men det är också vanligt att det plötsligt 
uppkommer en möjlighet som gör att företag etablerar sig i ett nytt land, ett så kallat 
opportunistiskt val av marknad. 
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2.10 Författarnas undersökningsmodell 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Figur 2.4 Författarnas undersökningsmodell 

(Källa: Författarnas, 2007) 
 
Denna modell är författarnas mentala undersökningsmodell om vad 
internationaliseringsprocessen påverkas av. Överst i modellen finns tillfälligheter som 
kan tänkas påverka modellens fem områden. Huruvida tillfälligheter påverkar de olika 
områdena kan tolkas och diskuteras utifrån den empiri som författarna har fått gällande 
de fem områdena. Därför väljer författarna att behandla tillfälligheter först i analysen.  
 
De fem områdena i undersökningsmodellen baseras på den teori som har behandlats. 
Utifrån denna har författarna utformat fem områden som de anser kan påverka ett 
företags internationaliseringsprocess. Inom respektive område finns det olika faktorer 
som kan tänkas påverka processen. Författarna är medvetna om att de fem områdena i 
högsta grad kan påverka varandra men i denna studie har författarna valt att bortse från 
detta då studiens syfte är att skapa förståelse för om det finns en eller flera enskilda 
faktorer som påverkar att en utlandsetablering blir mer framgångsrik än en annan. Det är 
på detta sätt undersökningsmodellen används. Nedan följer en beskrivning av de fem 
områdena: 
 

Framgångsrik 
Internationalisering 

Kunskap om marknaden 
- objektiv kunskap 
- erfarenhetsbaserad generell kunskap 
- erfarenhetsbaserad marknadsspecifik kunskap 

Val av marknad 
- psykiskt avstånd 
- ekonomiska/politiska/lagenliga/ 
  kulturella omgivningen 
- systematiskt val av marknad 
- opportunistiskt val av marknad 
- ur ett affärsperspektiv 
- indikatorer för marknadspotential 
 

Etableringen 
- export 
- licensiering 
- franchising 
- joint venture 
- dotterbolag 
- eklektiska paradigmet 
- transaktionskostandsanalys 
 

 

Engagemang/Aktiviteter 
- graden av engagemang 

 

Nätverk 
- det sociala nätverket 
- företagsnätverk 

 

Tillfälligheter 
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Val av marknad 
Detta område tar upp hur företag har gått tillväga vid val av marknad. Författarna vill 
undersöka vilka faktorer som påverkat att företagen valt ut just dessa marknader samt hur 
de utvärderade marknaden före etableringen. De faktorer som främst nämns i teorin är det 
psykiska avståndet, den ekonomiska omgivningen, den politiska/lagenliga omgivningen 
och den kulturella omgivningen samt ett par indikatorer som företag bör ta hänsyn till 
som påverkar marknadspotentialen (demografi, geografi etc.). Val av marknad kan även 
ske utifrån en systematisk process som företag följer, genom möjligheter som plötsligt 
uppstår. Företaget kan också se det ur ett affärsperspektiv där det måste ta hänsyn till 
marknadens attraktivitet, psykisk distans och tillgänglighet och informella barriärer. Här 
vill författarna se om någon av dessa faktorer har en större inverkan på varför vissa 
marknader blir mer framgångsrika.  
 
Etableringen 
Här vill författarna ta reda på hur företagen har gått tillväga vid den utländska 
etableringen och varför de valt just de aktuella etableringsalternativen samt hur 
företagens etableringar har utvecklats sedan starten. De alternativ som beskrivits i teorin 
är export av olika slag (egen, via agent etc.), licensiering, franchising, joint venture och 
dotterbolag. De olika alternativen passar olika bra vid olika tillfällen och i olika 
kontexter. Företag kan även utföra en transaktionskostnadsanalys för att se om det är 
lämpligt att starta upp produktion utomlands eller utföra en analys baserat på det 
eklektiska paradigmet för att se hur lämpligt det är för företaget att antingen börja 
exportera till eller starta upp ett dotterbolag på den eller de marknader som företaget vill 
komma in på.  Författarna vill ändå undersöka om något av etableringsalternativen har ett 
större inflytande i att vissa marknader blir mer framgångsrika.  
 
Kunskap om marknaden 
Författarna vill se hur mycket kunskap företagen hade om sina respektive marknader före 
etableringen, hur de har kommit över denna kunskap samt om företaget sedan tidigare 
hade någon erfarenhet av marknaden som påverkat deras kunskap. Enligt teorin finns det 
olika sorters kunskap ett företag kan ha tillgång till; objektiv kunskap, erfarenhetsbaserad 
generell kunskap och erfarenhetsbaserad marknadsspecifik kunskap. Den objektiva 
kunskapen går att lära ut och föras vidare mellan individer och företag, medan den 
erfarenhetsbaserade endast erhålls genom personliga erfarenheter. Den generella 
erfarenhetsbaserade kunskapen är användbar på olika marknader medan den specifika 
kunskapen är kopplad till en viss marknad.  Här vill författarna se om tillgången av en 
viss kunskap påverkar att vissa marknader blivit mer framgångsrika.  
 
Nätverk 
Området nätverk syftar på att undersöka hur stor betydelse någon form av nätverk har 
haft för företagets respektive etableringar eller om etableringarna hade varit 
genomförbara utan nätverk. Teorin tar upp olika sorters nätverk och menar att nätverk i 
hög grad påverkar delar i ett företags internationaliseringsprocess. Betydelsen av det 
sociala nätverket (personkännedom, personrelationer etc.) betonas, men även betydelsen 
av företagsnätverk nämns. I undersökningsmodellen finns nätverk med för att se om 
någon form av nätverk påverkar att vissa marknader blivit mer framgångsrika.  
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Engagemang/Aktiviteter  
Med detta område vill författarna ta reda på hur stort engagemang företagen hade vid 
deras etableringar samt vilka aktiviteter som ägde rum i samband med dessa men även 
hur engagemang/aktiviteter ser ut idag. Som exempel kan nämnas om företagen har 
startat upp nya avdelningar, tagit nya kontakter etc. Teorin menar på att 
marknadsengagemanget styrs dels av hur stort själva engagemanget till marknaden är, 
men även summan av de resurser som företaget väljer att avsätta till den aktuella 
marknaden. Här vill författarna se om graden av engagemang/aktiviteter påverkar att 
vissa marknader blir mer framgångsrika.  
 
Tillfälligheter 
Utöver de områden som författarna anser påverkar ett företags internationalisering finns 
tillfälligheter. Tillfälligheterna ligger i ovankant av modellen då dessa är svåra för 
företagen att kontrollera men alltid finns där och kan dyka upp när som helst, därför bör 
även de beaktas även om de inte omnämns i teorin. Tillfälligheterna kan ha en stor 
påverkan på vilken eller vilka marknader ett företag väljer att etablera sig på och 
dessutom kan de påverka hur framgångsrik utlandsetableringen blir.  
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3. Metod 
I detta avsnitt beskriver författarna vilken metod som har använts i uppsatsen. Vidare 
motiverar dem val av företag samt hur information och data har samlats in. Slutligen 
behandlar dem begreppen  validitet och reliabilitet. 
 

3.1 Val av angreppssätt 
Vid en undersökning menar Jacobsen (2002) att det finns fyra stycken debatter om hur 
datainsamling om verkligheten bör ske. 
 
Induktiv/deduktiv 
Den första debatten gäller vilken strategi som är bäst lämpad för att få grepp om 
verkligheten. Den ena strategin kallas deduktiv, eller ”från teori till empiri”. Här hävdas 
att det bästa sättet att arbeta är att först skaffa sig vissa förväntningar om hur världen ser 
ut och därefter gå ut och samla in empiri för att se om förväntningarna stämmer överens 
med verkligheten. Kritiken mot denna typ av datainsamling är att den oundvikligen leder 
till att forskaren enbart letar efter den information som hon/han finner relevant, och 
därmed ger stöd åt de förväntningar forskaren hade när undersökningen inleddes. Viktig 
information kan förbises och gå förlorad (Jacobsen, 2002). I denna uppsats har författarna 
valt denna strategi då de har samlat in teorier och tidigare forskning kring 
internationaliseringsprocessen, för att sedan kunna konstruera en egen 
undersökningsmodell. Det är denna modell som ligger till grund för empiriinsamlingen.  
 
Alternativet till den deduktiva ansatsen kallas induktiv. Vid denna strategi går forskarna 
från empiri till teori. Idealet är forskare som går ut i verkligheten nästan helt utan 
förväntningar, samlar in all relevant information för att sedan systematisera de data som 
de fått in. Utifrån den insamlade empirin formulerar sedan forskarna teorier (Jacobsen, 
2002). 
 
Holism/individualism 
Den andra debatten handlar om individualism och holism. Med den individualistiska 
ansatsen menas att individen är den enda förnuftiga analysenheten och att alla fenomen 
kan förstås genom att enskilda individers motiv och beteende studeras. Individen blir den 
viktigaste datakällan antingen genom det den säger eller det den gör. Den holistiska 
ansatsen understryker att fenomen måste förstås som ett komplext samspel mellan 
enskilda individer och det speciella sammanhang som de ingår i, exempelvis kan forskare 
studera vad som händer i en grupp under en längre tid (Jacobsen, 2002). I denna uppsats 
kommer författarna fokusera på den individualistiska ansatsen då enskilda personer i 
företag kommer att intervjuas eftersom det är dessa personer som besitter den information 
som författarna vill ta del av. Individen hamnar i fokus. 
 
Närhet/distans 
Vid en undersökning borde forskarna sträva efter att minimera deras effekt, så kallad 
intervjuareffekt, på det de studerar. Närhet innebär att forskaren är nära och synlig för 
respondenten och ju närmare forskaren är ju större kan deras påverkan bli. 



 
  

 
30 

Intervjuareffekten kan leda till att respondenten uppträder mer onormalt. Däremot, om 
distansen mellan respondenten och forskaren blir allt för stor, går forskaren miste om 
möjligheten att gå djupare in i individens uppfattning och tolkning av ett fenomen. Målet 
är att forskningsresultatet ska bli detsamma oavsett vem det är som utför undersökningen 
(Jacobsen, 2002). Författarna har valt närhet just för att få tillgång till djupare information 
och tolkning då det är enskilda personer som sitter på informationen. Hade författarna 
exempelvis skickat ut intervjufrågorna och fått svaren tillbaks via mail, anser de att 
svaren inte hade blivit tillräckligt djupa och utförliga.  
 
Ord/siffror 
Den fjärde debatten handlar om ord och siffror, dvs. kvalitativ eller kvantitativt 
angreppssätt. Det kvantitativa angreppssättet ger forskaren information i form av siffror 
som kan behandlas med statistiska metoder, exempel på detta är den klassiska enkäten 
med fasta svarsalternativ. Många hävdar att denna metod inte kan ge svar på sociala 
fenomen. För att förstå sociala fenomen måste man istället observera vad folk gör eller 
vad de säger, en så kallad kvalitativ metod. Det kvalitativa angreppssättet ger, till skillnad 
mot det kvantitativa, en större flexibilitet (Jacobsen, 2002).  
 
Med tanke på det som författarna vill undersöka så lämpar sig det kvalitativa 
angreppssättet då författarna vill gå på djupet och få en förståelse och beskrivning kring 
företagens internationaliseringsprocess. Vid ett kvalitativt angreppssätt utgår man från att 
det finns många verkligheter och att ”världen inte är objektivt beskaffad utan snarare är 
en funktion av varseblivning och samspel med andra människor. Verkligheten är en 
mycket subjektiv historia som behöver tolkas snarare än att mätas” (Merriam, 1994). 
 
Alternativet till det kvalitativa angreppssättet är det kvantitativa, vilket innebär att 
primärdata samlas in med hjälp av siffror Det används när man har god förkunskap om 
undersökningsämnet, klarhet i problemföreställningen och är lämpligt när man vill 
undersöka många enheter vilket ger bredd och mångas individuella synpunkter (Jacobsen, 
2002). Om författarna hade haft större förkunskap kring ämnet hade detta angreppssätt 
varit möjligt och därmed hade de kunnat generalisera undersökningens resultat över ett 
större antal enheter och de hade kunnat urskilja typiska drag och avvikelser. Dock anser 
författarna att de hade gått miste om djup och viktig information för undersökningens 
resultat då undersökningen blir ytlig och mindre flexibel (Jacobsen, 2002). 
 

3.1.1 Fördelar med kvalitativ ansats 
Den kvalitativa ansatsen sätter få begränsningar på respondentens svar, (inga påtvingade 
fasta frågor med givna svarsalternativ) vilket gör att den interna giltigheten blir hög, 
samtidigt som den koncentrerar mycket på detaljer, nyanser och det unika (Jacobsen, 
2002). Därmed kan författarna få fram den ”riktiga” förståelsen för fenomenet 
internationalisering då det är respondenten som står för den korrekta informationen, 
vilket i detta fall är information om företagets internationalisering. Närhet och flexibilitet 
är två ord som Jacobsen (2002) nämner. Genom närhet till respondenten kan författarna 
förhoppningsvis komma under skinnet på denne genom exempelvis långa samtal, medan 
flexibiliteten innebär att problemformuleringen kan ändras efterhand beroende på vad 
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författarna får veta. Det blir en slags interaktiv process där författarna kan gå tillbaka och 
ändra problemformuleringen under undersökningens gång. Data analyseras efterhand som 
författarna får in dem och utifrån denna analys kan den fortsatta datainsamlingen ändras. 
Detta innebär att forskningsprocessen inte är låst, dock ska det poängteras att det finns en 
vanlig gång i forskningsprocessen, att gå från problemställning via utformningen av 
uppläggning och datainsamling till analys.  
 

3.1.2 Nackdelar med kvalitativ ansats 
Ett stort problem med denna ansats är att den är resurskrävande, den tar ofta lång tid, 
vilket innebär att om resurserna är begränsade så blir det ofta få respondenter (Jacobsen, 
2002). Med bara ett fåtal respondenter uppstår generaliseringsproblem; kan man göra en 
generalisering eller är respondenterna bara representativa för sig själva? I författarnas fall 
är det en tid- och resursfråga, därför anser dem att det i denna studie är lämpligt med tre 
företag och en försiktig generalisering får göras därefter. Komplexa data är enligt 
Jacobsen (2002) en annan svaghet med denna ansats. Den ger rik information men 
samtidigt kan informationen vara svår att tolka på grund av nyansrikedomen, information 
kan omedvetet silas bort samt kan informationen vara svår att strukturera upp i 
lättöverskådliga kategorier. Även närhet kan bli ett problem. Om författarna blir fångade 
av det dem studerar riskerar dem att bli en del av gänget och detta kan ge oönskade 
effekter i form av att de förlorar förmågan till kritisk reflektion samt att det kan komma 
till en punkt där författarna försvarar det respondenten säger istället för att förhålla sig på 
ett fritt och kritiskt sätt (Jacobsen, 2002). I detta fall anser författarna inte att det finns 
någon risk för problem med närhet då intervjuerna inte kommer att ske över så lång tid att 
de hinner känna sig ”hemma” och bli en del av gänget. Jacobsen (2002) nämner 
undersökningseffekten vilket innebär att det kan vara själva undersökningen som skapar 
speciella resultat, det vill säga det kan sluta med att författarna mäter något som de själva 
har åstadkommit istället för hur respondenten upplever ett fenomen. Detta har författarna 
försökt att undvika genom att låta respondenten prata relativt fritt om ämnet men när det 
har behövts har de använt sig av sin intervjuguide och återkopplat till denna för att 
säkerställa att de fått svar på frågorna. Flexibilitet är inte bara positivt, utan det negativa 
som kan hända om författarna är för flexibla är att de kan hamna i en ond cirkel där de 
inte lyckas avsluta undersökningen och till sist ändras problemställningen så mycket att 
en helt annan undersökning har tagit form. I denna studie anser författarna inte att det 
finns någon risk för detta då de har avgränsat sig och har klart för sig vad som ska 
undersökas.  
 

3.2 Teoriinsamling 
En viktig del av forskningsprocessen är litteraturgenomgången. Genom att bekanta sig 
med tidigare forskning och teorier blir det bland annat lättare att finna kategorier, 
definiera begrepp och planera den empiriska fasen (Merriam, 1994). Författarna har 
studerat både litteratur och vetenskapliga artiklar. Den största delen av teorierna som 
bearbetats har haft fokus på internationalisering. Litteraturen i uppsatsen har hämtats från 
Högskolan i Halmstad och de vetenskapliga artiklarna har hittats på Högskolans 
databaser ABI/Inform och Emerald. 
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3.3 Val av företag  
Urvalet vid ett kvalitativt angreppssätt brukar vara litet och icke slumpmässigt samt 
teoretiskt (Merriam, 1994). Detta lämpar sig extra mycket då författarna har valt att 
undersöka tre stycken företag som sker efter ett medvetet, icke slumpmässigt, val. Med 
detta menas att vem som helst inte har någon chans att komma med i urvalet. Exempelvis 
måste företagen bedriva någon form av internationell verksamhet för att ha chans att 
komma med i undersökningen. Denna urvalsmetod är också den vanligaste och anses 
mest lämplig vid denna typ av undersökning som författarna har gjort. Urvalet är också 
målinriktat vilket ofta används då man vill upptäcka, förstå och få insikt om ett visst 
fenomen, i detta fall internationaliseringsprocessen hos företag. ”Man måste därför göra 
sitt urval på ett sätt som gör att man lär sig så mycket som möjligt” (Merriam, 1994). 
 
En annan urvalsmetod inom forskningen är sannolikhetsurval, vilket betyder att alla 
företag har lika stor chans att ingå i undersökningen. Vanligaste inom detta urval är det 
obundna slumpmässiga urvalet vilket gör att forskaren kan generalisera sina 
undersökningsresultat. Då en statistisk generalisering inte är ett mål för kvalitativ 
forskning gjorde det att författarna uteslöt denna urvalsmetod (Merriam, 1994). 
 
En avgränsning som har gjorts är att författarna begränsat undersökningen till svenska 
företag i Sverige, både av praktiska och ekonomiska skäl men även för att mycket av den 
tidigare forskningen i teoriavsnittet berör just företag i Sverige. Majoriteten av den 
tidigare forskningen kring internationaliseringsprocessen berör små och medelstora 
företag vilket även gjorde att författarna beslöt sig för att undersöka just små och 
medelstora företag.  
 
De företag som författarna har valt att undersöka skall ha bedrivit internationell 
verksamhet under en längre period, minst fem år. Författarna anser att på marknader där 
företaget har agerat i mindre än fem är det svårare att avgöra om marknaden är 
framgångsrik eller mindre framgångsrik. Efter fem år borde detta vara lättare att avgöra 
då företagen haft chansen till mer kunskap, inblick och bearbetning av marknaden. 
Företagen skall ha gjort flertalet internationella etableringar då vårt syfte är att jämföra 
två olika etableringar, en mer framgångsrik och en mindre framgångsrik etablering. 
Etableringarna kan bestå i allt från oregelbunden export till att ha försökt att starta upp ett 
dotterbolag utomlands.  
 

3.4 Val av respondent 
I de tre företagen som har undersökts har en person från varje företag intervjuats. 
Författarna har valt att intervjua någon som varit med i företagets olika 
internationaliseringsprocesser, förslagsvis entreprenören/grundaren, marknadschefen eller 
någon på exportavdelningen. Detta stämmer överens med det Backman (1998) skriver då 
han menar att intervjupersoner, gällande den kvalitativa ansatsen, väljs ut via kriterier 
som har i syfte att medge ökad förståelse och insikt. Det kan även liknas med ett icke 
slumpmässigt urval som författarna nämnt under rubriken 3.3 Val av företag. Att 
intervjua en nytillsatt VD kommer antagligen inte kunna ge svar på vilka tankar som 
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fanns kring en utländsk etablering tio år tillbaks i tiden. Genom dessa val hoppas 
författarna kunna besvara uppsatsens problemformulering och dess syfte. 
 
En annan urvalsmetod som kan användas i en kvalitativ ansats är snöbollsmetoden. I 
denna metod inleder forskaren ett samtal exempelvis med en informant som kan mycket 
om ett fenomen, genom detta samtal får forskaren en del tips och idéer på andra källor 
som kan vara intressanta. När forskaren sedan utför en intervju med en ny källa väcks 
kanske ytterliggare impulser och idéer vilket gör att forskaren kanske upptäcker ännu fler 
källor som bör intervjuas. På så sätt blir snöbollen större. En nackdel med denna metod är 
att den kräver mycket tid och resurser samt att det inte finns någon garanti för att 
forskaren får några relevanta resultat. Det kan även hända att snöbollen stannar upp, dvs. 
att forskaren kommen in i en återvändsgränd och blir då tvungen att börja om på nytt 
(Jacobsen, 2002). I denna uppsats visste författarna vilken sorts information som skulle 
vara nödvändig för uppsatsens syfte och kunde därmed välja ”rätt” respondent från 
början.  
 

3.5 Datainsamling 
Inom forskningen skiljer man på primärdata och sekundärdata. Sekundärdata är 
information som finns tillgänglig sedan tidigare medan primärdata handlar om ny 
information (Christensen, L., Andersson, N., Carlsson, C. & Haglund, L., 1998). 
 
Enligt Jacobsen (2002) finns det fyra metoder för datainsamling; den individuella öppna 
intervjun, gruppintervju, observation och dokumentundersökning. 
Dokumentundersökning handlar om att samla in sekundärdata och var därför inget 
alternativ för författarna då det inte finns någon tidigare information som stämmer 
överens med uppsatsens syfte och avgränsning. Författarna blev därför tvungna att välja 
mellan gruppintervju, observation och den individuella öppna intervjun. Gruppintervjun 
lämpar sig bäst då gruppsynpunkter är av intresse samt när forskaren vill få veta något om 
enighet och oenighet inom en grupp, medan observation passar bäst när forskaren vill 
registrera beteenden. Därför uteslöt författarna dessa insamlingsmetoder och bestämde 
sig för den individuella, öppna intervjun. Författarna menar att denna insamlingsmetod är 
passande enligt Jacobsens (2002) förutsättningar; då relativt få enheter ska undersökas, 
när man vill fånga den enskilda respondentens uppfattning samt när man är intresserad av 
hur en individ tolkar och lägger menig i ett speciellt fenomen. Detta stämmer överens då 
författarna vill intervjua individer i företagen som besitter kunskap om företagens 
internationaliseringsprocesser. 
 
Två av intervjuerna har skett ansikte mot ansikte medan den tredje intervjun har skett via 
telefon på respondentens begäran. Enligt Jacobsen (2002) är det lättare att prata om 
känsliga ämnen i en intervju ansikte mot ansikte. Dock anser författarna att uppsatsens 
ämne inte är känsligt och detta påverkar därmed inte resultatet. I telefonintervjun missar 
man möjligheten att ta del av ansiktsuttryck och kroppsspråk, dock anses 
intervjuareffekten inte bli lika stor som vid en intervju ansikte mot ansikte (Jacobsen, 
2002). Därmed anser författarna att båda sätten att intervjua på är lika trovärdiga i detta 
sammanhang. 
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Intervjuerna har skett under något som forskningen kallar för en semistrukturerad 
intervju. Detta betyder att respondenten inte är låst vid några fasta svarsalternativ utan 
hon/han kan uttrycka sig mer fritt och dela med sig av sina åsikter. Att intervjua på detta 
sätt gör att intervjun går mer på djupet än vad en strukturerad intervju hade gjort vilket 
passar författarna då de vill ha respondentens egna tolkning (Christensen et al., 1998). 
 
Intervjuerna med två av företagen (den tredje per telefon) har ägt rum på respondenternas 
respektive arbetsplats. Detta gör att respondenten kan känna sig trygg och delge naturliga 
svar och risken för onaturliga svar, som kanske hade uppstått på en annan plats, minskas 
enligt Jacobsen (2002). 
 

3.6 Validitet och Reliabilitet  
Validitet handlar om att verkligen mäta det som undersökningen avser att mäta (Merriam, 
1994). Jacobsen (2002) delar upp begreppet validitet i intern och extern validitet då den 
interna validiteten till mestadels syftar på kvalitativa undersökningar. Den interna 
validiteten berättar om de data författarna samlar in och de slutsatser som de drar är 
riktiga. För att öka den interna validiteten i undersökningen är det bland annat viktigt att 
frågorna som kommer att ställas under intervjun är relevanta till ämnet. Genom att vara 
väl inlästa på tidigare teorier har författarna fått en god förståelse om vad som ska 
undersökas. Även den kritik som uppkommit från både lärare och andra uppsatselever 
under flertalet seminarier har hjälpt författarna att utforma lämpliga frågor till intervjun 
och på så vis öka validiteten. För att öka validiteten ytterligare har författarna spelat in 
intervjuerna och i efterhand lyssnat igenom dessa noggrant för att säkerställa att 
författarna tar upp relevant och korrekt information. Extern validitet handlar om 
generalisering av resultatet från undersökningen. Generalisering vid kvalitativa metoder 
syftar på att generalisera data från ett mindre urval till en mer teoretisk nivå. Det är dock 
svårt att säga om dessa teorier är giltiga för ett större antal enheter (Jacobsen, 2002).  
 
Reliabilitet beskriver hur väl en undersökning kan upprepas med samma resultat. När det 
gäller en fallstudie så anses en hög validitet också öka förutsättningarna för en hög 
reliabilitet (Merriam, 1994). För att öka reliabiliteten i denna uppsats så har författarna 
bland annat frågat respondenterna om svaren uppfattats på ett korrekt sätt för att på så vis 
undvika eventuella feltolkningar av respondentens svar. 
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4. Empiri  
I detta avsnitt redovisar författarna resultatet av intervjuerna från de tre företagen som 
ingår i uppsatsen. Empirin från företagen behandlas separat där varje företagsavsnitt 
inleds med en nödvändig företagsbeskrivning  för att läsaren skall kunna få en större 
förståelse för  empirin. 
 

4.1 Nordifa AB 
Nordifa arbetar i huvudsak med utveckling, tillverkning och marknadsföring av textila 
produkter för industriell användning. Huvudkontoret finns i Halmstad men de har även 
flertalet region- och försäljnings kontor. Omsättningen uppgick under 2006 till 111 
miljoner SEK. Totalt har Nordifa ca 110 anställda.  
 
Företaget arbetar efter fyra produktområden som är: Avancerade industritextilier, 
Filtrering, Formpressade produkter och Sportgolv. De avancerade industritextilerna som 
motsvarar 45% av omsättningen är företagets största affärsområde. Produkterna inom 
detta område används bland annat som ljud- och vibrationsisolering i svenska och tyska 
kvalitetsbilar, vid mangelbeklädnader inom tvättindustrin, som temperaturisolering vid 
skor m.m. Inom affärsområdet filtrering ingår olika typ av filter som har någon form av 
filtreringsfunktion. Bland annat får Nordifa en viktig roll när företag behöver anpassa sig 
till strikta miljökrav utan att företagen vill få en negativ påverkan på deras 
produktionskapacitet. Bland de formpressade produkterna så ligger fokus på möbler och 
inredning. Genom att blanda in en avpassad andel smältbara fibrer i nålfilt, kan materialet 
sedan pressas till i princip vilken form som helst vilket gör att det ges stora möjligheter 
till flexibilitet i form av mönster och modell. Affärsområdet sportgolv som står för 5% av 
omsättningen innefattar bland annat tennisgolv, bangolfmattor och rinktäckning som 
exempelvis används när en ishockeyhall ska omvandlas till en konsertarena. 
 
Nordifa är ett av få fristående europeiska företag som har en fullständig 
tillverkningskedja för såväl nålad och stampad filt som för vävda specialprodukter. På 
grund av att företaget har den fullständiga tillverkningskedjan så kan Nordifa skräddarsy 
produkterna efter kundernas skiftande behov och kallar sig också för ett 
problemlösningsföretag. Oavsett om det gäller filtermaterial som ska sätta stopp för 
miljöfarliga ämnen eller att tillverka ett tennisgolv som uppfylla världselitens krav så ska 
Nordifa alltid kunna erbjuda lösningar. 
 
Intervjun har gjorts med företagets Marketing Controller Margareta Hallberg Jörbro. Hon 
började på Nordifa som sekreterare 1969 och har stegvis avancerat till dagens position. 
Bland annat har hon varit chef för försäljningskontoret, koordinator med före detta 
utländska syskonbolag på försäljningssidan samt försäljnings- och marknadschef. 
Hallberg Jörbro har med sin erfarenhet och långa anställning stor inblick i företaget och 
kan på så vis ge svar på frågorna som författarna behöver för undersökningen. 
 
Anledningen till att Nordifa över huvudtaget håller på med internationalisering är för att 
marknadsandelarna ska bli större, omsättningen ska öka och att även vinsten ska bli 
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större. Genom en diskussion med författarna så väljer respondenten ut England och 
Danmark som exempel på marknader som kan ses som en mindre framgångsrik 
(England) samt en mer framgångsrik marknad (Danmark). 
 

4.1.1 Danmark 
Danmark är Nordifas största utlandsmarknad. På den danska marknaden jobbar Nordifa 
med samtliga produktområden men fokus ligger på filtrering, avancerade industritextilier 
och formpressade produkter. Att företaget inte satsar på sportgolv beror på att det inte 
byggs några tennishallar i större utsträckning i Danmark. Nordifa ser Danmark som en av 
deras mest framgångsrika utländska marknad. 
 
Val av marknad 
Nordifa började exportera till Danmark i mitten på 1900-talet pga. avståndet, det 
geografiska läget och språket. I och med närheten till Danmark så ansåg Nordifa att 
bearbetningsmöjligheterna var goda samt att språket inte skulle bli någon barriär, 
Danmark kändes helt enkelt som en hemmamarknad och blev därför en naturlig 
utveckling för företagets internationalisering. Innan etableringen på den danska 
marknaden så gjordes en marknadsundersökning för att se att behovet för Nordifas 
produkter fanns. Respondenten menar att man måste veta att det finns en marknad innan 
man gör på det ena eller andra sättet. Det är inga tillfälligheter som har gjort att Nordifa 
har etablerat sig på nya marknader. 
  
Etableringen 
Det hela började med att en dansk började köpa filtmaterial från Nordifa som han sedan 
förädlade då hans företag inte själva tillverkade filt. Exporten till den danska kunden blev 
mer och mer intensivt och på så sätt växte Nordifas intresse för den danska marknaden 
och mynnade ut i att Nordifa på 60-talet började exportera till Danmark i större 
utsträckning. Detta utvecklades sedan så han dansken blev agent för de produkter han 
själv inte bearbetade, alltså hade den danska agenten konkurrerande produkter i sitt 
sortiment men Nordifa bedömde att hans marknadsbearbetning och potential var så pass 
bra i alla fall. Under 80-talet startades ett dotterbolag i Danmark som fungerade som ett 
försäljningsbolag, trots detta exporterade Nordifa vissa produkter via agenten fram till 
1997. Samarbetet med denne avslutades bland annat för att förtroendet minskade då 
denne även sålde konkurrerande produkter men även för att Nordifa hellre satsade 
resurserna på det egna dotterbolaget än på agentverksamheten. Anledningen till att ett 
dotterbolag startades upp var för att öka marknadsandelarna, komma närmare marknaden 
och för att ”en dansk hellre köper av en dansk än av en svensk”. Trots att företaget startat 
upp ett dotterbolag anser de inte att det är så stor risk då bolaget bara har en anställd och 
enbart fungerar som försäljningsbolag och inte har någon tillverkning.  
 
Kunskap om marknaden 
Nordifa ansåg sig ha relativt god kunskap om den danska marknaden före etableringen på 
grund av närheten till Sverige och genom den kunskap som företaget erhöll av dansken 
(blivande agenten). Företaget gjorde dock marknadsundersökningar för att vinna 
ytterligare kunskaper och för att kunna göra en utvärdering av marknadspotentialen. I 
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dagsläget håller sig Nordifa uppdaterade genom olika register som tillhandahåller 
information om antal anställda på en marknad, storlek på marknaden dvs. det 
förekommer en mekanisk bearbetning av marknaden samt att branschansvariga inom 
företaget sitter på en del kunskap om marknaden. När samarbetet med agenten upphörde 
så hade Nordifa kvar kunskapen om, och kontakten med, kunderna genom ett CRM 
system vilket än i dag används. 
 
Nätverk 
Det är svårt för respondenten att svara på hur stor betydelse nätverket hade när exporten 
på 60-talet startade då hon jobbat på företaget sedan 1969. Genom samarbetet med 
dansken utvecklade denne marknaden för Nordifa, däremot anser respondenten att 
Nordifa själva valde att börja sälja till honom och att företaget på så vis själva var de som 
tog sig in på den danska marknaden. Etableringen hade varit möjlig utan denna kontakt, 
men Nordifa anser ändå att det blev lättare med tanke på samarbetet. När relationen med 
agenten senare upphörde påverkade inte detta Nordifas försäljning på ett negativt sätt. 
 
Engagemang/Aktiviteter 
Nordifa anser att de har lagt ner mycket resurser i Danmark, bland annat på grund av det 
uppstartade försäljningsbolaget. Försäljningsbolaget i Danmark är bemannat med en 
person som är VD och försäljningsansvarig. Inriktningen för bolaget i Danmark ligger på 
filterprodukter vilket gör att aktiviteterna, framförallt försäljning, av de andra aktuella 
affärsområdena sker från huvudkontoret i Halmstad. Detta ska dock förändras så att 
dotterbolaget i framtiden tar ett större ansvar även för de andra affärsområdena. 
 

4.1.2 England 
Nordifa har alltid siktat in sig på nischer där det finns en marknad, där konkurrensen är 
mindre och där det finns en chans att få ut produkten på marknaden till ett vettigt pris. 
England är ingen jättemarknad för Nordifa och fokuseringen ligger endast på 
affärsområdet sportgolv och produkten tennisgolv. Denna produkt har funnits sedan 60-
talet men fick sitt stora uppsving under 70 och 80-talet då den stora tennisboomen var ett 
faktum med Björn Borg, Mats Wilander och Stefan Edberg som alla var upplärda på 
Nordifas filtmatta. Under denna tiden hade Nordifa en väldigt stor marknadsandel i 
Europa och USA. Nordifa fick sedan stor konkurrens av ett annat sorts tennisgolv, hard 
court, med egenskaper som gjorde att spelet blev något långsammare då Nordifas 
filtmatta var för snabb för den nya hårdslående tenniseliten. Nu har dock Nordifa 
utvecklat en ny produkt, Bolltex Elite, som är anpassat för ett långsammare spel. Bolltex 
Elite blir dock inte godkänt i en testmetod som internationella tennisförbundet använder 
sig av för att få spela större internationella turneringar på. Golvet är dock mycket 
skonsammare och vänligare mot kroppen än vad t.ex. hard court är. Detta gör att Nordifas 
marknad för sportgolv idag blir mer inriktat mot motionsspel. 
 
Idag är det inte så vanligt att nya tennishallar byggs. Alltså så har denna marknad krympt 
enormt i jämförelse med 60-70 talet. Men i England finns det en tennisspelare vid namn 
David Loyd som runt om i England bygger upp ett stort nät av fitnesscenter med stort 
fokus på hälsa och välmående där bland annat tennisbanor ingår. Nordifa har i nuläget ett 
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treårigt avtal med David Loyd om att just deras tennisgolv ska läggas när nya fitness-
center byggs. 
 
Inom de tre andra affärsområdena finns det i England andra konkurrenter som har en 
inhemsk stark ställning. Nordifa anser att det vore riskfyllt att med tunga insatser ta upp 
denna konkurrens med de andra affärsområdena och lägger hellre sina tunga resurser i 
Norden, som är deras huvudmarknad, än i England. 
 
Val av marknad 
England som marknad blev aktuellt genom en gammal kontakt som företaget använt sig 
av under en längre tid. Denna kontakt jobbar som agent och uppmärksammade Nordifa 
på att England skulle kunna vara en lämplig marknad för företaget. Efter kontakten med 
agenten så granskade Nordifa marknadspotentialen och dess storlek. När Nordifa hade 
utvärderat resultatet insåg de då att det fanns ett stort behov för affärsområdet sportgolv 
och att de kunde ta ut ett acceptabelt pris med ett bra täckningsbidrag. Nordifa har varit 
verksamma i England sedan 70-talet. 
 
Att försäljningen av sportgolv främst sker i England beror på att Englandsmarknaden är 
den enda marknaden där Nordifa har chans att sälja i större kvantiteter på grund av det 
nästan bara är i England som det byggs nya tennishallar, mycket tack vare David Loyds 
fitnesscenter. 
 
Etableringen 
Nordifa säljer sportgolven till England genom export via en agent, en norsk man som bott 
i England i många år. För ett par år sedan hade denna agent även andra jobb vid sidan 
om, men han har aldrig sålt några konkurrerande produkter eller substitut till Nordifas 
produkter. Etableringen startade på detta sätt och än idag säljer Nordifa via agent för att 
det är det mest lönsamma alternativet. Nordifas agent förmedlar kontakten mellan 
Nordifa och slutkunden och får 10% provision på de golv han säljer. 
 
Kunskap om marknaden 
Innan Nordifa bestämde sig för att träda in på Englandsmarknaden gjorde företaget en 
marknadsanalys dvs. tog reda på hur stor marknaden var, hur stort behovet var, 
försäljningspotentialen, potentiell lönsamhet mm. Efter detta gjordes sedan en 
utvärdering och därefter valde företaget att träda in på marknaden. Idag håller sig Nordifa 
uppdaterade genom agenten/kontakten de använder sig av, denne har i uppgift att hålla 
koll på marknaden och rapportera om förändringar, reparationer och nyheter på 
marknaden.  
 
Nätverk 
Nätverket har haft och har fortfarande stor betydelse för Nordifas etablering i England i 
form av den agenten/kontakt de använder sig av. Nordifa anser att denna agent/kontakt är 
väldigt passande för denna produkt och de har utnyttjat denne fullt ut, då denne har stor 
erfarenhet av att göra affärer i England. Utöver förmedling av produkten så bidrar 
agenten kontinuerligt med information och kunskap om marknaden. Kontakten mellan 
Nordifa och den nuvarande agenten sträcker sig en längre tid tillbaka. De bekantade sig 
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med varandra under den tiden då Nordifas ägandeförhållande såg annorlunda ut och 
ingick i en annan koncern med bland annat ett företag där den, i dagsläget agenten, var 
verksam. 
 
Engagemang/Aktiviteter 
Det finns ett väldigt stort engagemang från Nordifas sida, både administrativt och när 
sportgolvet ska anläggas. Det administrativa engagemanget avser mycket pappersarbete, 
avtal mm. som noggrant måste gås igenom vid varje affär. Detta administrativa 
engagemang sker från huvudkontoret i Halmstad. Engagemanget vid installeringen av 
sportgolven ses kanske som det största eftersom personal från Sverige skickas över till 
England för att anlägga sportgolvet i tennishallarna. Nordifa säljer alltså inte bara själva 
golvet utan även installationen. Att åka över till England och anlägga 4-5 banor tar ca två 
till tre veckor. Anledningen till Nordifa själva anlägger sportgolvet i England beror 
främst på att England är en högkostnadsmarknad där lönerna är höga samt att företaget då 
vet att installeringen sker på ett korrekt sätt då det krävs en viss kunskap för att installera 
sportgolv i tennishallar. 
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4.2 Stålrör AB 
Företaget startade 1966 och huvudkontoret och centrallagret finns i Halmstad. 
Verksamheten innefattar lagerhållning, vidareförädling och försäljning av rörprodukter. 
Kort sagt är Stålrör en rörgrossist. Förra året omsatte Stålrör 225 miljoner SEK och har 
45 anställda. Ca 75% av försäljningen sker inom Sverige medan resterande 25% av 
försäljningen sker via export. Handeln med rör uppgick förra året till 13 000 ton. I 
Danmark finns ett dotterbolag med kontor och fyra anställda som säljer från lagret i 
Halmstad. En bil om dagen åker från lagret i Halmstad och levererar produkter till 
Danmark, på eftermiddagen på Själland och dagen efter på Fyn och Jylland. Norge och 
Finlandsmarknaderna sköts från Halmstad. Tillsammans står dessa tre länder för hälften 
av exporten. Att Stålrör bedriver försäljning utanför Sverige beror på att de produkter 
som företaget lagerhåller är eftertraktade av utländska köpare, många förfrågningar 
kommer från utländska köpare. I andra hand vill företaget alltid tjäna mer pengar om det 
är möjligt.  
 
Intervjun har gjorts med företagets marknadschef, Peter Bogren, som har jobbat med stål- 
och rörprodukter hela livet. Han har väldigt stor erfarenhet av branschen och med tanke 
på att han har försäljnings- och marknadsansvar så fann författarna honom lämplig som 
intervjuperson. Respondenten har jobbat på företaget i två vändor varav den senaste 
sedan 1998. Då blev han anställd som inköpschef men 2003 fick han även ansvaret för 
försäljningsavdelningen vilket har lett till att han idag har positionen som marknadschef.  
 
De olika stålrörsprodukter som företaget erbjuder till marknaden är varmvalsade rör, 
kalldragna rör, svetsade rör samt så erbjuder de även stångmaterial. Gällande Stålrörs 
produkter så har de långa och goda relationer med tillverkare och lagerhållare i Europa 
och därmed kan de flesta dimensioner och kvaliteter offereras enligt kundernas/nya 
köpares önskemål. Företaget ser kunskap, flexibilitet och smidighet som sina främsta 
styrkor. Företaget är nischat mot vissa rörtyper som inte finns i lager på många ställen i 
Europa och med detta kommer företagets affärsidé; ha rör på lager.  
 
Företaget jobbar på så sätt att det köper hem stora mängder rör (långa längder) från olika 
kvalitetsleverantörer, sedan lagerhålls dessa tills en affär blir av. Huvuddelen av 
leverantörerna finns inom EU, företrädesvis Tyskland (50-70% av importen), Frankrike, 
Italien och Tjeckien. Det förekommer även att Stålrör köper in produkter till sitt lager 
även från Kina då priserna är lägre, men detta kan vara väldigt komplicerat eftersom 
leveranstiderna är relativt långa, rör kan vara rostiga när de kommer fram och då är det en 
jobbig process i sig att reklamera. Företaget har 15 kapmaskiner som kapar ner rören i 
produktionsanpassade längder enligt kundernas önskemål men det finns även kunder som 
köper hela längder.  
 
Affärerna kommer i de flesta fall till genom att befintliga kunder eller nya köpare själva 
letar upp Stålrör, skickar en förfrågan gällande de produkter de är intresserade av, sedan 
inväntar de på ett svar från Stålrör. Efter att Stålrör tagit del av förfrågan gör de en 
utvärdering för att se om det är lönsamt för företaget och om så är fallet skickar de sedan 
en offert där priset gäller i 48 timmar, därefter är det upp till kunden/köparen att 



 
  

 
41 

acceptera eller förkasta offerten. Hela processen kan ses som torghandel, där Stålrör inte 
anstränger sig för att hitta kunder utan de inväntar förfrågningar från olika håll för att 
sedan ge en offert. Sen är de upp till mottagaren, om denne ska ”take it or leave it”. Det 
förekommer också att Stålrör får nys om att någon behöver någonting och då finns det två 
tjejer på företaget som jobbar med denna typ av försäljning. Företaget är unikt på ett 
avseende – det heter vad det säljer vilket gör det lättare för potentiella köpare att hitta 
Stålrör på exempelvis Internet. Respondenten får cirka 10 mail om dagen från köpare 
eller säljare av rör och därmed menar han på att har man inte en bra hemsida så syns man 
inte. 
 
Många av kunderna i Europa är traderare (handlare) och använder stålrörs lager som sitt 
eget lager. Försäljningen sker inte till slutkunder utan till traders eller till företag som 
bedriver liknande verksamhet som Stålrörs. Det är i huvudsak så exportförsäljningen ser 
ut. Tidigare hade företaget utesäljare, bland annat i England, men detta ökade inte 
försäljningen och samtidigt fick företaget många inhemska konkurrenter emot sig. 
Försäljning via agent testades också men en agent kostade mer än vad det smakade. När 
väl kunderna var inne blev agenten bekväm, kunderna lärde sig att om de ville ha ett 
snabbt svar  så ringde de direkt till Stålrör och inte agenten, samtidigt som agenten också 
belastade företaget med frågor. Därmed fyllde agenten ingen funktion.  
 
Något intressant som respondenten nämnde gällande företagets sätt att arbeta är att man 
inte ska vara rädd för att tappa en order. Rören ligger kvar och det finns alltid någon som 
vill köpa dem dagen efter, om man inte får betalt som man vill. Sedan finns det en 
logistik, om det finns många rör kvar av en sort och Stålrör märker att de inte säljer som 
företaget önskar kan priset sänkas för att skapa försäljning. Däremot, om det finns ett 
fåtal rör kvar av en sort kan företaget istället ta ut ett högre pris förutsatt att det finns 
efterfrågan.  
 
För att hålla en genomgående hög kvalitet i allt Stålrör gör så har de med åren breddat sin 
verksamhet och finslipat valet av material. Kontor och lager finns numera i samma 
byggnad, tidigare låg kontoret på annan plats. Med kundernas intresse och värderingar i 
fokus har Stålrör lyckats växa i styrka och bredd, detta är en fortlöpande utvecklingsfas 
som har gett företaget en stark ställning inom branschen. Det har bland annat skett genom 
att företaget har skurit ner på kunderna med ca 60-70% i syfte att öka lönsamheten. 
Numera satsar de på och underhåller kunder som är lönsamma för företaget istället för att 
ha jättemånga kunder som är mindre lönsamma, detta koncept har blivit företagets 
framgång. Företaget införde en minimiorder på 900 kr för att bli av med olönsamma 
kunder. Stålrör har ökat volymerna med 24% i och med förändringen, och de sista tre 
åren har vinsten ökat jämfört med tidigare då företaget i princip inte tjänade några pengar.  
 
Företagets policy är att det ska vara bäst på kvalitet, kunskap, tillgänglighet och service, 
det ska använda sig av leverantörer som aktivt tar kvalitetsansvar. Det ingår även i 
företagets policy att det ska möta kundens förväntningar, främja medarbetarnas 
engagemang, aktivt förbättra dess processer och att ständigt jobba systematiskt med 
förbättringar. Genom detta aktiva agerande ska Stålrör kunna bidra till sina kunders 
framgång. Stålrörs internationella kontaktnät ger dem hela tiden nya impulser om allt som 



 
  

 
42 

rör sig inom branschen, företaget är hela tiden vaket vilket har gjort att det skaffat sig en 
unik kompetens inom området kvalitetsstålrör. Företaget ser sig självt som en 
samarbetspartner som kan sin sak och håller det de lovar.  
 
Då författarna förklarade för respondenten att de ville undersöka 
internationaliseringsprocessen vid en mer framgångsrik och en mindre framgångsrik 
marknad kom Holland upp på tal som en mer framgångsrik marknad medan Spanien ses 
som en mindre framgångsrik marknad 
 

4.2.1 Holland 
Holland är en av Stålrörs största och mest lönsamma utländska marknad för tillfället. På 
denna marknaden finns det fyra stora traders dit exporten sker. Dessa traders köper 
rörprodukter från Stålrör för att sedan sälja vidare till nya marknader. 
 
Val av marknad 
Just Holland är inget medvetet val av marknad då Stålrör väljer att exporterna till de 
kunder som är mest lönsamma oavsett vilket land kunden befinner sig i. Här ligger 
torghandeln i fokus; förfrågningar kommer in och Stålrör ger ett prisförslag där 
möjligheten till lönsamhet är viktig. Sedan är det upp till motparten att acceptera eller 
förkasta prisförslaget. Att just Holland är en lönsam marknad beror på att de största och 
bästa traderarna finns där just nu. Det är dock ingen slump att den mest lönsamma 
marknaden finns inom just Europa då export till exempelvis Asien ger högre 
transportkostnader samt att Stålrör då inte kan erbjuda den snabba service som de är så 
framgångsrika med. 
 
Etableringen 
Försäljningen till Holland sker genom export. Det finns inga formella avtal om export till 
de holländska företagen utan exporten sker genom den så kallade torghandeln, där 
prisförslagen varierar från dag till dag. Anledningen till att Stålrör inte säljer via en agent, 
som de tidigare har gjort, är att agentkostnaderna blir för höga samtidigt som agenten inte 
fyller någon funktion då kunderna inte vände sig till agenten utan istället belastade 
huvudkontoret med frågor. Detta innebar att företaget hade kostnader samtidigt som de 
fick utföra en del av agentens arbete. Då företaget är kostnadsmedvetet finns heller inga 
andra etableringssätt i tankarna.  
 
Kunskap om marknaden 
Det finns ingen specifik kunskap om den holländska marknaden som är avgörande för 
exporten. Stålrör har inget behov av kunskapen som ett resultat av torghandeln utan 
kunskapsbehovet ligger istället hos de traders som köper av Stålrör för att sedan sälja 
vidare till sina marknader. Den enda kunskap som företaget behöver är att kunna skapa 
lönsamma affärer.  
 
Nätverk 
Nätverk har inte så stor betydelse för Stålrörs export. Vissa förfrågningar får dock Stålrör 
tack vare lovord från andra kunder som då har tipsat om Stålrör vilket då kan leda till 
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export på en ny marknad. Men i de flesta fallen hittar de blivande kunderna Stålrör 
genom Internet. Detta gäller såväl den holländska marknaden så som de andra. 
Nätverkets betydelse minskas drastiskt i och med sättet de gör affärer på dvs. torghandel.  
 
Engagemang/Aktiviteter 
Stålrör har ingen aktiv bearbetning av marknaden utan företaget väntar på förfrågningar. 
Orsaken till detta är torghandeln samt att Stålrör just nu lägger väldigt stor kraft på den 
inhemska marknaden då denna är mycket större och kan bli mer lönsam, därför hamnar 
bearbetningen av nya kunder på exportmarknaderna i andra hand. Tidigare hade företaget 
ett kontor i Holland, men detta ökade inte försäljningen, vilket ledde till att kontoret lades 
ner.  
 

4.2.2 Spanien 
Spanien är ett litet exportland där Stålrör endast har en kund och tillhör i och med detta 
enligt respondenten en av Stålrörs minst framgångsrika.  
 
Val av marknad 
Inte heller Spanien är ett medvetet val utan denna marknad har uppkommit pga. av att 
Stålrör har fått en förfrågan vilket har lett till en kund på denna marknad. Även här gäller 
torghandelsprincipen.  
 
Etableringen 
Försäljningen till Spanien sker genom export. Det finns inga formella avtal om export till 
kunden utan exporten sker genom den så kallade ”torghandeln”, där prisförslagen varierar 
från dag till dag. Med utgångspunkt i de dåliga agenterfarenheterna som företaget haft i 
Holland är det även i detta fall olönsamt för Stålrör att använda sig av en agent då 
agentkostnaderna blir för höga samtidigt som en agent inte förväntas fylla någon 
funktion, som fallet var i Holland.  
 
Kunskap om marknaden 
Det finns ingen specifik kunskap om den spanska marknaden som är avgörande för 
exporten. Stålrör har inget behov av kunskapen som ett resultat av torghandeln utan 
kunskapsbehovet ligger istället hos den kund som köper av Stålrör för att sedan sälja 
vidare till sina marknader. Den enda kunskap som företaget behöver är att kunna skapa 
lönsamma affärer. 
 
Nätverk 
Nätverk har inte haft någon betydelse för etableringen på den spanska marknaden då 
kunden själv har hittat Stålrör, tagit kontakt och kommit med förfrågan. Nätverkets 
betydelse minskas drastiskt i och med sättet de gör affärer på dvs. torghandel, och i detta 
fall har nätverkets betydelse försvunnit helt och hållet. Det har inte på något sätt lett till 
fler kunder eller annat gynnsamt för företaget.  
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Engagemang/Aktiviteter 
Det finns inget som helst engagemang eller aktiviteter på denna marknad. Som 
respondenten själv uttrycker det: ”Jag springer ju inte benen av mig för att hitta en till i 
Spanien”, och syftar då på nya kunder. Det är bökigt med transporter till Spanien, de tar 
lång tid. Fokus ligger som nämnts tidigare på den inhemska marknaden. 
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4.3 Camp Scandinavia AB 
Camp Scandinavia bildades 1954 som ett familjeägt företag genom licensiat till Camp 
International, för att 1982 köpas upp av Camp International Inc. Detta företag köptes i sin 
tur upp av Bissell Healthcare. Den skandinaviska delen av Bissell Healthcare, Camp 
Scandinavia, köptes 1996 upp av Bertil Allard. Denna man var tidigare VD för 
verksamheten och även ansvarig för Camp International över hela världen. Idag ägs 
företaget helt och hållet av Bertils son, Peter Allard, i syfte att företaget ska förbli 
familjeägt.  
 
Företaget är idag ett av Nordens ledande företag inom produkter för ortopedisk 
rehabilitering, det har ett gott rykte och står för produkter med hög kvalitet samt att 
företaget ger god service till sina kunder. Produkterna täcker in de flesta kroppsdelarna 
såsom fötter, ben, knän, höften, ryggen, armar, händer, nacken och bröst. Produkternas 
syfte är att de ska hjälpa till i rehabiliteringsprocessen och förhoppningsvis 
förbättra/återställa funktionen i de kroppsdelar där detta är möjligt.  
 
Huvudkontor och huvudlager finns i Helsingborg. Det finns även kontor och mindre lager 
i Köpenhamn, Helsingfors och Oslo. Camp Scandinavia har 70 anställda och omsatte 
2006 120 miljoner SEK. Företaget är uppdelat i två olika delar. Den första delen är den 
traditionella skandinaviska delen där företaget distribuerar ortopediska produkter via 
lokala dotterbolag (Köpenhamn, Helsingfors och Oslo), och den andra delen är det nya 
dotterbolaget Allard USA som etablerades 2006 i USA. Här återfinns det nya varumärket 
Allard Int som omfattar några innovativa och unika produkter som bland annat 
rehabiliterar knäna och höften. Försäljningen i övrigt sker även via distributörer. I Europa 
samarbetar Camp Scandinavia med några företag (Basko Healthcare, PRIM och Tielle) i 
syfte att skapa en bred bas för produktutveckling och teknisk kompetens för att förse den 
europeiska marknaden med de bästa möjliga produkterna och nöjda förbrukare. Detta 
sker genom att företagen utnyttjar varandras kompetens och möjligheter.  
 
Företagets vision är att det ska vara ett innovativt familjeägt företag som är internationellt 
erkänt genom egna produkter inom ortosområdet. Basen för verksamheten på den 
nordiska hemmamarknaden ska utgöras av ortopedteknik. Marknadspositionerna ska 
förstärkas genom kreativitet och kunskap.  
 
Intervjun har gjorts med företags VD och tillika ägare Peter Allard. Han har jobbat i 
företaget under tio års tid. Innan han tillträdde som VD arbetade han bland annat som 
ansvarig säljare för Norge, Danmark och Finland, Skandinavienchef och vice VD. Med 
tanke på denna bakgrund, att han äger 100% av företaget samt att han i slutändan 
bestämmer allt så anser författarna att Allard i hög grad är lämplig som respondent. 
 
Då författarna förklarade för respondenten att de ville undersöka 
internationaliseringsprocessen vid en mer framgångsrik och en mindre framgångsrik 
marknad kom Tyskland/Benelux upp på tal som en mer framgångsrik marknad medan 
Asien/Australien ses som en mindre framgångsrik marknad. Anledningen till att Camp 
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Scandinavia över huvud taget har internationaliserat sig är för att öka försäljningen och 
resultatet. 
 

4.3.1 Tyskland/Benelux 
Tyskland och Benelux är Camp Scandinavias mest lönsamma utländska marknad. 
Företaget ser detta som en marknad då deras partner/distributören har kontor både i 
Tyskland och Holland. Exporten till denna marknad startade för ca tio år sedan. Benelux 
omfattar Holland och Belgien. 
 
Val av marknad 
Anledningen till att Camp Scandinavia etablerade sig i Tyskland/Benelux är att företaget 
sedan tidigare har en god social relation med en partner, med kontor i både Amsterdam 
och Hamburg. Att Tyskland/Benelux har utvecklats till en betydande marknad har också 
påverkats av det förhållandevis korta avståndet till Sverige; få kulturella skillnader, 
människorna tänker likadant, lätt att kommunicera samt att det anatomiskt inte är så stor 
skillnad i människan mellan länderna. En annan orsak till att denna marknad blivit aktuell 
för Camp Scandinavia är pga. betalningssystemen i länderna, dvs. hur mycket 
försäkringarna täcker och om staten ger bidrag. Detta är viktigt för Camp Scandinavia då 
deras produkter är dyra och ett väl fungerande betalningssystem måste därför finnas. 
 
Etableringen 
Camp Scandinavia exporterar till en distributör som i sin tur säljer vidare produkterna, 
bland annat till ortopedverkstäder. Att sälja via export till Tyskland/Benelux har varit det 
enda alternativet genom alla år eftersom detta har fungerat bra och distributörerna är 
pålitliga, tror på produkten och gör ett allmänt bra jobb. Eftersom den sociala relationen 
till distributören är så pass god så känner Camp Scandinavia att de har en god kontroll 
trots att de inte har något gemensamt ägande. Vid etableringen gjordes inte några 
ekonomiska beräkningar, som respondenten uttryckte det: ”Kör så det ryker” då 
förtroendet för distributören är så pass stort. 
 
Kunskap om marknaden 
Mycket av kunskapen kring marknaden har erhållits och erhålls genom distributören samt 
att respondenten själv har skapat och kontinuerligt skapar en uppfattning om marknaden 
genom att prata med människor på exempelvis utställningar, mässor, konferenser etc. Att 
använda sig av exportråd har aldrig varit aktuellt för denna marknad, då respondenten 
anser att han får mycket mer värdefull information och kunskap genom 
kontakten/distributören och genom personligt engagemang.  
 
Nätverk 
Nätverket hade stor betydelse för etableringen. Både Camp Scandinavia och distributören 
är familjeägda företag och ägarna känner varandra sedan lång tid tillbaka genom den 
föregående generationens ägare. Utan denna personliga kontakt hade sannolikt inte 
etableringen blivit så effektiv och lyckad som den är idag. 
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Engagemang/Aktiviteter 
På kontoret i Helsingborg arbetar en person med exportansvar för bland annat 
Tyskland/Benelux. Denna brand manager har till uppgift att flera gånger per år besöka 
distributören för att prata om nyheter, produkter och behålla en god kontakt mellan 
företagen. Camp Scandinavias aktiviteter mot Tyskland/Benelux skapas också av 
företagets ägare/VD som har ett intresse för marknaden med tanke på dennes personliga 
relation till distributören. 
 

4.3.2 Asien/Australien 
För fem år sedan började Camp Scandinavia exportera till denna marknad som idag är 
företagets minst lönsamma. Vid etableringen såg Camp Scandinavia Asien/Australien 
som ett homogent område och betraktar det därför som en och samma marknad. Med 
detta menas att företaget såg de flesta länderna som ungefär likvärdiga gällande 
exempelvis betalningssystem, försäkringssystem etc.  
 
Val av marknad 
Camp Scandinavia valde att etablera sig i Asien/Australien för att företaget såg denna 
marknad som stor, det finns mycket människor där och ekonomin håller på att utvecklas 
framåt. Dessa faktorer övervägde de nackdelar som finns på denna marknad dvs. 
språkbarriärer, kulturella skillnader, outvecklade betalningssystem etc. I framtiden vill 
företaget dock istället rikta in sig på specifika länder istället för att se Asien/Australien 
som en enda stor marknad, detta för att det har visat sig att Asien/Australien inte är så 
homogent som företaget trodde. Det finns skillnader länderna emellan exempelvis i form 
av betalningssätt och försäkringssystem men även i form av språk, kultur, hur affärer går 
till etc.  
 
Etableringen 
Försäljningen har alltid skett och sker via export till distributörer i olika länder, 
exempelvis Japan, Australien och Thailand. Andra alternativa etableringssätt finns inte i 
tankarna då marknaden för tillfället är mindre lönsam och företaget har en del att 
förbättra gällande den befintliga etableringen (som exempel kan nämnas att rikta in sig på 
specifika länder, skaffa sig mer kunskap om länderna). På plats i Bangkok har företaget 
en exportsäljare som i dagsläget arbetar 60%. Exportsäljaren har till uppgift att hitta 
distributörer och upprätthålla befintliga kontakter. Till en början gjordes inga ekonomiska 
beräkningar när Camp Scandinavia skulle etablera sig i Asien/Australien, men då 
etableringen inte visade sig vara så lönsam som företaget hoppades på så har ekonomiska 
beräkningar gjorts i efterhand. Ett resultat från dessa ekonomiska beräkningar ledde till 
att exportsäljaren fick lämna sin heltidstjänst till sin nuvarande tjänst på 60%.  
 
Kunskap om marknaden 
Innan Camp Scandinavia etablerade sig på denna marknad använde sig företaget av 
exportråd för att få kunskap om marknaden då företaget inte hade någon befintlig kontakt 
som i exempelvis Tyskland/Benelux samt att företaget på egen hand letade kunskap som i 
exempelvis Sydkorea. I dagsläget bidrar exportsäljaren i Bangkok med kunskap om 
marknaden då denne då och då följer med distributörernas egna säljare vid deras 
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affärsresor runt om i olika länder samt att denne även letar efter nya distributörer och 
upprätthåller befintliga kontakter och får kunskaper därigenom.  
 
Nätverk 
De distributörer som företaget har i exempelvis Japan och Australien har respondenten 
själv skapat affärsrelation med genom utställningar, mässor, personliga kontakter etc. 
Dock är denna typ av nätverk i detta fall inte kritiskt för företaget, utan distributörer hittas 
på ett eller annat sätt exempelvis genom exportsäljaren.  
 
Engagemang/Aktiviteter 
Förtaget har en exportsäljare på plats i Bangkok som finns till för att öka försäljningen i 
Asien/Australien men även då bidra med kunskap om marknaden. Engagemanget med 
exportsäljaren har på sätt och vis minskat då denne tidigare jobbade heltid men som alltså 
idag har en tjänst på 60% pga. mindre lönsamhet för tillfället. 
 
 
 
 



 
  

 
49 

5. Analys 
I det här kapitlet börjar författarna med att presentera sin undersökningsmodell. Med 
utgångspunkt från modellen görs sedan en analys av empirin med koppling till de 
teorierna som har presenteras i uppsatsen. 
 
Strukturen i analysen utgår från författarnas egna undersökningsmodell. De olika 
områdena i undersökningsmodellen kommer att bearbetats var och en för sig på samma 
sätt som i empirin. Under varje rubrik i analysen har författarna valt att först analysera de 
mest framgångsrika marknaderna (Danmark, Holland och Tyskland/Benelux), sedan de 
mindre framgångsrika marknaderna (England, Spanien och Asien/Australien) för att 
avsluta varje del med en sammanfattning. Meningen med analysen är att jämföra de svar 
författarna fått från intervjuerna med författarnas undersökningsmodell (som har sin 
grund i teorin). I analysen tar författarna även hänsyn till tillfälligheter, något som ingår i 
undersökningsmodellen men inte har behandlats som ett eget avsnitt i empirin. 
Tillfälligheterna analyseras utifrån den information författarna har samlat in kring de fem 
områdena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5.1 Författarnas undersökningsmodell 
(Källa: Författarnas, 2007) 
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Internationalisering 
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Val av marknad 
- psykiskt avstånd 
- ekonomiska/politiska/lagenliga/ 
  kulturella omgivningen 
- systematiskt val av marknad 
- opportunistiskt val av marknad 
- ur ett affärsperspektiv 
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Etableringen 
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- licensiering 
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5.1 Val av marknad 
Nedan följer en analys av delen ”val av marknad” från författarnas undersökningsmodell. 
 
De framgångsrika marknaderna 
Nordifas val av marknad vid etableringen i Danmark har utgångspunkt i det som teorin 
kallar psykiskt avstånd. Molnár (1990) skriver att företag ofta börjar sin etablering 
utomlands genom export till grannländerna eftersom dessa oftast är mest lika gällande 
kultur och ekonomisk synvinkel. Därtill menar Johanson et al. (2002) att ju färre 
skillnader mellan länderna, exempelvis gällande kultur, vardagsspråk, affärsspråk etc., 
minskar olika hinder och problem vid informationsflödet mellan dessa. Även Root (1987) 
inflikar att när internationalisering sker ur ett affärsperspektiv så måste företag bland 
annat utvärdera den psykiska distansen vid val av marknad. Detta kan direkt kopplas till 
Nordifas Danmarksetablering då företaget började exportera till Danmark pga. avståndet, 
det geografiska läget och språket. I och med närheten till Danmark så ansåg Nordifa att 
bearbetningsmöjligheterna var goda samt att språket inte skulle bli någon barriär, 
Danmark kändes helt enkelt som en hemmamarknad och blev därför en naturlig 
utveckling för företagets internationalisering. Kotler et al. (2005) menar på att alla länder 
har sina egna traditioner, kulturella normer och tabus och därför måste företag undersöka 
på vilket sätt konsumenter i olika länder tänker/ser på och använder vissa produkter. Han 
menar även på att företag måste se till den kulturella omgivningen vid val av marknad, 
denna omfattar bland annat värderingar, attityder och språk. Även detta kan kopplas till 
denna etablering då Nordifa kände att Danmark helt enkelt var som en hemmamarknad 
(liknande kultur, språk, värderingar etc.) och därför blev det en naturlig utveckling. 
Bradley (1998) nämner också psykisk distans och geokulturell distans (ganska likt 
psykisk distans) och han menar på att företag borde reagera positivare till möjligheter 
med kortare psykisk och fysisk distans från hemmamarknaden, vilket Nordifa i detta fall 
har gjort.  
 
Den främsta anledningen till att Camp Scandinavia valde att etablera sig i 
Tyskland/Benelux är att företagets ägare (tillika respondenten) sedan tidigare har en god 
social relation med en partner, med kontor i både Amsterdam och Hamburg. Detta har att 
göra med betydelsen av det sociala nätverket som Hertz och Mattsson (1998) nämner; 
personkännedom, personliga relationer. Dessa sociala faktorer bidrar till möjligheten att 
internationalisera på en viss marknad. Att Tyskland/Benelux har utvecklats till en 
betydande marknad har också påverkats av det förhållandevis korta avståndet till Sverige; 
få kulturella skillnader, människorna tänker likadant, lätt att kommunicera samt att det 
anatomiskt inte är så stor skillnad i människan mellan länderna. Även här kan tydliga 
kopplingar till teorin om psykiskt avstånd, kulturella omgivningen etc. göras (Johanson et 
al., 2002; Kotler et al., 2005; Bradley, 1998),  som i föregående stycket. Den sista 
orsaken till att denna marknad blev aktuell är betalningssystemet i landet, dvs. hur 
mycket försäkringarna täcker och om staten ger bidrag. Detta är viktigt för Camp 
Scandinavia då deras produkter är dyra och ett väl fungerande betalningssystem måste 
därför finnas, vilket i detta fall finns. Här nämner Molnár (1990) att företag ofta börjar sin 
etablering utomlands genom export till grannländerna (dock är 
Tyskland/Beneluxländerna inte grannländer till Sverige, men relativt lika enligt 
respondenten) eftersom dessa oftast är mest lika bland annat ur ekonomisk synvinkel, 
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vilket kan kopplas till ett väl fungerande betalningssystem som kanske är relativt likt 
Sveriges betalningssystem.  
 
Stålrörs val av Holland som marknad är inget medvetet val genom egen ansträngning då 
Stålrör väljer att exportera till de kunder som är mest lönsamma oavsett vilket land 
kunden befinner sig i. Torghandeln ligger i fokus och val av marknad kan teoretiskt 
knytas an till opportunistiskt val av internationell marknad. Denna teori menar bland 
annat på att mottagandet av en ej begärd order eller förfrågan för en produkt, pris- eller 
distributionsinformation från en potentiell kund kan uppkomma som ett resultat av 
reklam i affärsjournaler, genom observation av en konkurrents aktiviteter på en speciell 
marknad och genom information från magasin, nyhetstidningar, TV eller radio (Bradley, 
1998). I detta fall handlar det om att potentiella kunder oftast hittar Stålrör på Internet och 
sedan skickar de en förfrågan, vilket innebär att marknader uppstår som en möjlighet. 
Detta är väldigt likt det teorin beskriver; istället för att potentiella kunder ser 
företagsreklam eller hittar information i nyhetstidningar så hittar de Stålrör och 
information gällande dess verksamhet på Internet. Jaffe (1974) menar på att företag 
reagerar mer positivt till marknadsmöjligheter som inte kräver någon större 
produktanpassning, vilket kan sägas gälla i detta fall. Stålrör lagerhåller långa rörpartier 
som sedan skärs ner enligt köparens/kundens önskemål, dock är detta inte någon form av 
avancerad produktanpassning utan det skapar istället fler möjligheter för företaget genom 
att utbudet av produkter blir större och mer eftertraktat. 
 
De mindre framgångsrika marknaderna 
I Nordifas fall gällande valet av England som marknad ser författarna en blandning av två 
teorier, först betydelsen av det sociala nätverket och sedan det systematiska valet av en 
marknad. England blev aktuellt genom en gammal kontakt/agent som företaget hade 
använt sig av tidigare under andra ägarförhållande, denna kontakt uppmärksammade 
Nordifa på att England kunde vara en lämplig marknad. Här spelar betydelsen av socialt 
nätverk in; företaget får en chans att etablera sig på en ny marknad tack vare att en 
gammal kontakt hörde av sig. Detta skulle kunna knytas till det Hertz och Mattsson 
(1998) kallar personkännedom, personliga relationer vilket kan leda till att ett företag får 
chansen att etablera sig på en ny marknad. Författarna skulle vilja kalla detta ett 
omedvetet socialt nätverk, då det var kontakten som dök upp och uppmärksammade 
Nordifa om denna marknad. Normalt brukar det vara så att någon på företaget känner 
någon på en annan marknad och att kontakten sker på så sätt.  
 
Sedan kan författarna även se ett mönster av Bradleys (1998) modell till en viss grad, 
systematiskt val av internationell marknad. Modellen används normalt när ett företag står 
inför ett val av marknad och har flera alternativa marknader att välja mellan. Det första 
steget är att det krävs ett incitament för internationalisering, här ser författarna kontakten 
i England som incitamentet då denne uppmärksammade Nordifa på att det kunde vara en 
lämplig marknad. Det andra steget innebär att företaget inte är medvetet om en specifik 
internationell marknadsmöjlighet men motiverade till att expandera. Skillnaden här är att 
i detta skede har Nordifa redan blivit uppmärksammat på en möjlighet och samtidigt är 
motiverat till att expandera. Sedan ska företaget granska potentiella marknader och 
uppskatta industrins och företagets försäljningspotential på varje marknad. Detta gjorde 
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Nordifa genom att granska marknadspotentialen och dess storlek. Efter att Nordifa hade 
utvärderat resultatet insåg de att det fanns ett stort behov för affärsområdet sportgolv och 
att man kunde ta ut ett acceptabelt pris med ett bra täckningsbidrag. Därefter blir 
företaget, enligt modellen, medvetet om specifika marknadsmöjligheter. Här var Nordifa 
redan medvetet om att en möjlighet fanns men i detta skede förstärktes denna 
medvetenhet efter att ha granskat och utvärderat marknaden vilket sen ledde till att 
Nordifa valde att etablera sig i England, som är sista steget i modellen (att välja 
marknad). Genom detta sätt att agera anser författarna att denna modell är relativt 
applicerbar, även om det för Nordifa inte handlade om att välja mellan flera olika 
marknader.  
 
Camp Scandinavia valde att etablera sig i Asien/Australien för att företaget (framförallt 
respondenten) såg denna marknad som stor, det finns mycket människor där och för att 
ekonomin håller på att utvecklas där. I detta fall övervägde dessa faktorer de nackdelar 
som uppstår med en etablering i Asien/Australien; språkbarriärer, kulturella skillnader, 
outvecklade betalningssystem etc. Detta innebär att det psykiska avståndet inte påverkade 
företagets val av denna marknad. Istället ser författarna Douglas, Craig och Keegans 
(1999) modell gällande faktorer som påverkar marknadspotentialen som relativt 
applicerbar här. Denna modell ser bland annat till ekonomiska och demografiska faktorer 
såsom inkomstfördelning, BNP, ökad BNP, invånarantal, befolkningstillväxt etc. och det 
är här en jämförelse kan göras med etableringen i Asien/Australien, då Camp Scandinavia 
såg till den stora befolkningen och den ekonomiska utvecklingen och därmed ansåg att 
det fanns potential på denna marknad.  
 
Stålrörs val av Spanien som marknad är inget medvetet val genom egen ansträngning då 
Stålrör väljer att exportera till kunder som är lönsamma oavsett vilket land kunden 
befinner sig i. Torghandeln ligger i fokus och val av marknad kan även här teoretiskt 
knytas an till opportunistiskt val av internationell marknad, på samma sätt som beskrivits 
vid val av Holland. 
 
Sammanfattning 
På de framgångsrika marknaderna återkommer bland annat psykisk distans i två av fallen 
samt betydelsen av det sociala nätverket och opportunistiskt val av marknad. Teorierna 
om systematiskt val av marknad och marknadspotential återkommer i de mindre 
framgångsrika marknaderna, och även här kan opportunistiskt val av marknad knytas an. 
Noterbart är att inga val har påverkats av den politiska omgivningen.  
 

5.2 Etableringen 
Nedan följer en analys av delen ”etableringen” från författarnas undersökningsmodell. 
 
De framgångsrika marknaderna 
Vid två av de mest framgångsrika marknaderna säljer företagen via export. När det gäller 
export är det inte säkert att företaget har ”valt” till vilket land de vill börja sälja, det är 
nämligen vanligt att export startar efter att köparen sökt upp en kontakt de vill handla 
ifrån. Valet av exportland består då istället av att tacka nej till de länder företaget inte vill 
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exporterna till i nuläget (Engdahl, 2006). Detta är mycket tydligt med tanke på hur 
handeln fungerar för Stålrör, där Holland blivit en framgångsrik marknad just för att det 
är därifrån som de största och mest lönsamma förfrågningarna kommer ifrån. Tidigare 
sålde Stålrör via en agent till Holland, men det slutade dem med eftersom slutkunderna 
ofta förbisåg agenten och istället ställde sina frågor direkt till huvudkontoret i Halmstad. 
Agentkostnaderna blev alltså för höga utan någon större nytta. 
 
I Camp Scandinavias fall har det aldrig varit aktuellt med något annat 
etableringsalternativ än export, då detta hittills varit lönsamt och företaget har ett stort 
förtroende till den distributör som företaget säljer till. I och med det stora förtroendet de 
har till varandra så uteblir risken att distributören även säljer konkurrerande produkter 
som annars kan minska försäljningen för företaget som exporterar (Hill, 2000). 
 
Den tredje framgångsrika marknaden, Danmark, startade med oregelbunden export för att 
sedan börja sälja via en agent för att i dagsläget sälja via ett dotterbolag. Nordifa har 
hittills följt etableringskedjan (Johanson & Wiedersheim-Paul, 1975) till punkt och pricka 
där det första steget är att sälja via export utan något regelbundet informationsflöde. I det 
andra steget så har företaget skaffat sig en fast informationskanal till utlandet och säljer 
då via agenter och liknande. I det tredje steget har företaget startat upp ett eget 
försäljningsbolag i landet och därmed ökat sitt engagemang. I det sista steget, dit Nordifa 
ännu inte har kommit, så startar sedan företaget lokal tillverkning. Att starta upp ett 
dotterbolag ser Hill (2000) som det mest radikala etableringsalternativet och även det 
mest riskfyllda. Nordifa tycker dock inte de har tagit för stora risker då dotterbolaget inte 
har någon egen tillverkning, utan bara fungerar som ett försäljningsbolag, samt att det 
endast har en anställd där. Genom att äga ett dotterbolag finns inte risken att värdefulla 
kompetenser sprids till delar utanför företaget (Hill, 2000). Detta var ju något som 
påverkade när Nordifa avslutade sitt samarbete med den danska agenten bland annat på 
grund av att denne sålde konkurrerande produkter.  
 
Det finns även likheter mellan Nordifas exportutveckling och den innovationsrelaterade 
exportutvecklingsmodell som Cavusgil (1980) har utformat. Först säljer företaget bara till 
hemmamarknaden, vilket Nordifa bara gjorde i början. Sedan söker företaget efter 
information och utvärderar möjligheten till bindande export, detta steg överensstämmer 
inte med Nordifa då dansken tog kontakt med dem. Nästa steg är att företaget börjar 
exportera på en begränsad basis till psykologiskt nära länder, detta gjorde Nordifa när de 
började exportera till dansken som just då var den ende kunden i Danmark. Sedan följer 
export till nya länder och en ökning av försäljningsvolymen sker, detta kan också 
jämföras med Nordifa då de började exportera till fler länder, bland annat England. Syftet 
med internationaliseringen är ju att öka vinsten, omsättningen och marknadsandelarna. I 
sista steget tar ledningen konstant beslut om allokering av begränsade resurser mellan 
hemma- och utlandsmarknader. I Nordifas fall avsatte man resurser för att starta upp ett 
dotterbolag i Danmark.  
 
De mindre framgångsrika marknaderna 
I alla av de mindre framgångsrika marknaderna så sker försäljningen via export. Att 
Stålrörs försäljning till Spanien startat genom export beror på att förfrågningar om att få 
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handla av Stålrör kommit just från ett företag i Spanien. Stålrör har då inte, så som 
Engdahl (2006) uttrycker det, ”valt” land att exportera till.  
 
Största fördelen med export är att det är förhållandevis billigt mot att starta upp en 
tillverkning i det land man vill etablera sig i (Hill, 2000). T.ex. tycker Nordifa att det vore 
riskfyllt att med tunga insatser ta upp konkurrensen med de övriga affärsområdena i 
England och lägger hellre sina tunga resurser i Norden, som är deras huvudmarknad. 
 
Även Camp Scandinavia utesluter andra etableringsalternativ då Asien/Australien i 
dagsläget inte är någon lönsam marknad och att de har en hel del att förbättra med den 
befintliga etableringen innan de går vidare. Camp Scandinavia har även en exportsäljare 
på plats i Asien. Exportsäljaren har bland annat som uppgift att vinna kunskap, hitta 
distributörer och upprätthålla befintliga kontakter. Detta kan liknas vid den 
erfarenhetsbaserade kunskapen som erhålls genom personliga erfarenheter. Personer 
skaffar sig erfarenheter genom att jobba och umgås med varandra och företag skaffar sig 
samma erfarenhetsbaserad kunskap genom att göra affärer och andra samarbeten med 
andra företag och marknader. När ett företag ska etablera sig på en främmande marknad 
så är det den erfarenhetsbaserade kunskapen som oftast brukar vara kritisk. Denna 
kunskap anses också viktig när det gäller nya affärsmöjligheter och dylikt. (Johanson et 
al., 2002). 
 
Sammanfattning 
Det vanligaste etableringsalternativet vid en utlandsetablering bland tillverkande företag1 
är att sälja via export (Hill, 2002). Detta stämmer väl överens med författarnas 
undersökning då fem av de sex utlandsetableringarna består av just export och varav den 
sjätte startade med export men sedan har övergått till ett dotterbolag. Noterbart gällande 
etableringarna kan vara att fram tills idag har inget av företagen använt sig av licensiering 
eller Joint Venture. Att inget av företagen använder sig av franchising är kanske inte så 
märkligt då detta affärsalternativ brukar vara vanligare bland serviceföretag (Hill, 2000). 
Noterbart är att ingen av företagen har produktion utomlands vilket gör att teorin om det 
eklektiska paradigmet inte är applicerbar i något fall, inte heller den del av teorin gällande 
transaktionskostnadsanalysen har visat sig vara användbar. 
 

5.3 Kunskap om marknaden 
Nedan följer en analys av delen ”kunskap om marknaden” från författarnas 
undersökningsmodell. 
 
De framgångsrika marknaderna 
Både Nordifa och Camp Scandinavia har god kunskap om sina framgångsrika marknader, 
Danmark respektive Tyskland/Benelux. Enligt Johanson & Vahlne (1977) så har just 
kunskap en viktig roll i internationaliseringsprocessen då de flesta engagemangsbesluten 
baseras på just kunskap. När ett företag ska etablera sig på en främmande marknad så är 
det den erfarenhetsbaserade kunskapen som oftast brukar vara kritisk (Johanson et al., 
                                                 
1 Stålrörs verksamhet innefattar lagerhållning och förädling av rör. Då förädlingen bland annat innebär att 
nya dimensioner skapas kan detta enligt författarna ses som en tillverkningsprocess. 
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2002). Som erfarenhetsbaserad kunskap nämns generell kunskap och marknadsspecifik 
kunskap. Den marknadsspecifika kunskapen kan företaget inte använda på andra 
marknader, t.ex. kunskap om leverantörer, kunder och relationer inom ett visst land. 
Dessa kunskaper krävs för att ett företag ska kunna etablera sig på ett säkert sätt  
(Johanson & Vahlne, 1977).  
 
Nordifa byggde upp denna marknadsspecifika kunskap via den danska agenten som 
utvecklade marknaden åt Nordifa. Kunskapen om kunderna har de sedan behållit genom 
ett system som företaget använder sig av. Den kunskap som Penrose (1959) kallar för den 
objektiva, kunskap som går att lära ut och föras vidare mellan individer och företag, har 
Nordifa erhållit genom olika register med information. Bevisligen har Nordifa både den 
objektiva och erfarenhetsbaserade kunskap som är viktig vid en internationalisering. 
 
Camp Scandinavia har även de lyckats få tillgång till den marknadsspecifika kunskapen 
genom sin distributör samt att företags ägare/VD kontinuerligt skapar en uppfattning om 
marknaden genom att prata med människor på exempelvis utställningar, mässor, 
konferenser etc. Den objektiva kunskapen får företaget också via sin distributör samt 
ägarens/VD personliga engagemang. 
 
Eftersom Stålrörs sätt att göra affärer skiljer sig från många andra företag så har inte 
marknadsspecifik kunskap om utländska marknader lika stor vikt som det exempelvis har 
för Nordifa och Camp Scandinavia. Kunskapsbehovet ligger istället hos de traders som 
köper av Stålrör för att sedan sälja vidare till sina marknader. I Stålrörs fall rör det sig 
istället om den generella erfarenhetsbaserade kunskapen. Den generella kunskapen är inte 
knuten till en specifik marknad utan handlar mer om företagets generella förmåga att 
driva internationell verksamhet (Johanson & Vahlne, 1977). Denna kunskap växer 
ständigt hos Stålrör för varje affär de gör och på så vis har Stålrör den nödvändiga 
kunskapen de behöver för sin internationaliseringsprocess. 
 
De mindre framgångsrika marknaderna 
Stålrörs kunskapsbehov för den spanska marknaden ser ut som på den holländska 
marknaden. Det är mer eller mindre bara den generella erfarenhetsbaserade kunskapen 
som är viktig. Då denna kunskap är generell och inte specifik för en viss marknad så kan 
den överföras till andra marknader, i detta fallet Spanien. 
 
Innan Nordifa etablerade sig på den engelska marknaden så fick dem sin kunskap genom 
att göra en marknadsanalys, där de tog reda på reda på hur stor marknaden var, hur stort 
behovet var, försäljningspotentialen, potentiell lönsamhet mm. Den objektiva kunskapen 
var det alltså inga problem att få tillgång till. Däremot hade företaget ingen specifik 
erfarenhetsbaserad marknadskunskap innan etableringen, vilken även enligt Johanson et 
al. (2002) är svår att få tillgång till när man är ny på en marknad, därför får företag räkna 
med att denna kunskap tar tid att få tillgång till. Denna kunskap har de dock fått mer och 
mer genom åren, mycket tack vare den agent/kontakt som håller Nordifa uppdaterade om 
marknadsförändringar. Den generella erfarenhetsbaserade kunskapen fanns dock inom 
företaget innan etableringen, då de tidigare bedrivit internationell verksamhet på andra 
utländska marknader. 



 
  

 
56 

Camp Scandinavia hade ingen befintlig kontakt då de etablerade sig på marknaden 
Asien/Australien, avsaknaden av den erfarenhetsbaserade marknadsspecifika kunskapen 
är tydlig. Den objektiva kunskapen, som enligt Penrose (1959) är den kunskap som kan 
föras vidare mellan personer fick Camp Scandinavia genom exportråd. I dagsläget bidrar 
exportsäljaren i Bangkok med kunskap om marknaden då denne då och då följer med 
distributörernas egna säljare vid deras affärsresor runt om i olika länder samt att denne 
även letar efter nya distributörer och upprätthåller befintliga kontakter och får kunskaper 
därigenom. 
 
Sammanfattning 
Den erfarenhetsbaserade kunskapen ser Johanson et al. (2002) som den mest kritiska när 
ett företag ska etablera sig på en främmande marknad. En av de erfarenhetsbaserade 
kunskaperna är den marknadsspecifika kunskapen. Anmärkningsvärt kan vara att både 
Nordifa och Camp Scandinavia har haft tillgång till just denna kunskap vid etableringen 
på sina framgångriska marknader. Däremot så fanns inte den erfarenhetsbaserade 
marknadsspecifika kunskapen vid etableringen på någon av de mindre framgångsrika 
marknaderna. Den generella erfarenhetsbaserade kunskapen blir den viktigaste för Stålrör 
då deras sätt att göra affärer varierar från många andra företag. 
 

5.4 Nätverk 
Nedan följer en analys av delen ”nätverk” från författarnas undersökningsmodell. 
 
De framgångsrika marknaderna 
Av de tre framgångsrika marknaderna har nätverk varit högst betydande i ett av fallen, 
Camp Scandinavias etablering i Tyskland/Benelux. Detta i form av det sociala nätverket 
som teorin beskriver. Vid etablering av kontakter med utlandsföretag är det i 
inledningsfasen av stor betydelse med personer som har ett internationellt socialt nätverk; 
många av ”tillfälligheterna” i ett företags internationalisering kan förklaras med sociala 
kontakter (Hertz & Mattsson, 1998). Denna beskrivning skapar stora möjligheter för ett 
företag att slå sig in på en marknad och detta kan jämföras med Tyskland/Benelux, där en 
sådan stark och lyckad etablering inte hade varit möjlig utan de personliga banden ägarna 
emellan. Bandens karaktär inom ett nätverk är av betydelse för företagen som är 
involverade, detta gäller bland annat tekniska, ekonomiska och juridiska band. I stor 
utsträckning är banden formade mellan personer engagerade i affärsrelationerna bl.a. i 
form av sociala och kognitiva (psykologiska) band (Johanson, 1994). Även detta kan 
tydligt kopplas till Tyskland/Beneluxetableringen med tanke på ägarnas personliga, 
sociala ”förhållande”.  
 
För de andra två framgångsrika marknaderna har nätverket inte haft någon större 
betydelse, framför allt inte för Holland då det här mest handlar om torghandel. Gällande 
Nordifas Danmarksetablering så inleddes ett samarbete med den danske agenten men 
respondenten klargjorde att en etablering i Danmark hade varit möjlig utan denne, därför 
utgår författarna ifrån att nätverk inte har en stor betydelse i detta fall. 
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De mindre framgångsrika marknaderna 
Gällande de mindre framgångsrika etableringarna så har en av dem varit väldigt beroende 
av en kontakt/nätverk, det handlar om Nordifas Englandsetablering. För att komma in på 
marknaden har företaget använt sig av en gammal kontakt som företaget jobbade med 
under andra ägarförhållanden, vilket kan jämföras med teorin om betydelsen av sociala 
nätverk; många av ”tillfälligheterna” i ett företags internationalisering kan förklaras med 
sociala kontakter (Hertz & Mattsson, 1998). Kontakten uppmärksammade Nordifa på att 
England kunde vara en lämplig marknad för företaget vilket skulle kunna ses som en 
tillfällighet då kontakten dök upp igen. Ett liknande exempel på detta tar Hertz och 
Mattsson (1998) upp. Det handlar om Nordemballage och en polsk student, där den 
polske studenten hade arbetat i branschen i Sverige och sedan flyttade hem. Därefter blev 
Nordemballage kontaktade av denna student och utan denna kontakt hade förmodligen 
Nordemballage inte etablerat sig i Polen. Utan kontakten hade Nordifa kanske inte fått 
denna möjlighet.   
 
Även Camp Scandinavias Asien/Australienetablering har till viss del uppkommit via 
kontakter/nätverk. De distributörer som företaget har i exempelvis Japan och Australien 
har respondenten själv skapat affärsrelation med genom utställningar, mässor, personliga 
kontakter etc. och då handlar det återigen om det sociala nätverket som Hertz och 
Mattsson (1998) nämner. Dock är betydelsen av det sociala nätverket inte lika kritiskt för 
företaget som för exempelvis Nordifas Englandsetablering, då Camp Scandinavia har en 
exportsäljare på plats i Bangkok som också hittar distributörer som företaget använder sig 
av.  
 
Gällande Stålrörs Spanienetablering så har nätverket inte på något sätt haft någon 
betydelse som teorin beskriver, då kunden själv har hittat Stålrör. Nätverkets betydelse 
tappar sin relevans med tanke på sättet Stålrör gör affärer på. 
 
Sammanfattning 
Noterbart är att ingen av de sex etableringarna har föranletts av att företagen ingår i 
företagsnätverk som teorin beskriver, som sedan innebär att de kommer in på nya 
marknader. Exempelvis skriver Johanson (1994) att ett företags inträde på en utländsk 
marknad kan vara resultatet av ett initiativ taget av företag som är ”innanför” ett nätverk i 
ett specifikt land. I de fall där teorin kan tillämpas handlar det istället mer eller mindre 
om betydelsen av det sociala nätverket som Hertz och Mattsson (1998) nämner; 
personkännedom, personliga relationer. Här nämnde även Johanson (1994) vikten av 
sociala band, vilket framför allt har visat sig vara viktigt för Camp Scandinavias 
etablering i Tyskland/Benelux. Nätverk förekommer både vid framgångsrika och mindre 
framgångsrika etableringar.  
 

5.5 Engagemang/Aktiviteter 
Nedan följer en analys av delen ”engagemang/aktiviteter” från författarnas 
undersökningsmodell. 
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De framgångsrika marknaderna 
Både Nordifa och Camp Scandinavia har ett stort engagemang till sina framgångsrika 
marknader. Att inte Stålrörs engagemang är lika stort är mer förståligt eftersom deras sätt 
att göra affärer varierar från många andra företag samt att kunderna söker upp Stålrör 
istället för att Stålrör letar kunder på ett mer ”traditionellt” sätt. Då Stålrör tidigare hade 
ett kontor i Holland, som nu är nedlagt, så har företagets engagemang minskat till 
marknaden då Johanson och Vahlne (1977) menar att marknadsengagemanget styrs av 
hur stort själva engagemanget till marknaden är, men även summan av de resurserna som 
företaget väljer att avsätta till den aktuella marknaden. De menar vidare att vertikal 
integration är ett tecken på stort engagemang. På så vis betraktas Nordifas engagemang 
på den danska marknaden som stort då de har startat upp ett försäljningsbolag på plats.  
Camp Scandinavias engagemang finns dels genom den brand manager som är anställd 
med ett stort fokus på Tyskland/Benelux men även genom företagets ägare/VD som med 
sin personliga relation till distributören har ett stort engagemang för marknaden.  
 
De mindre framgångsrika marknaderna 
Som nämnts tidigare så är det bland annat summan av de resurserna som företaget 
avsätter till en marknad som styr hur stort engagemanget är (Johanson & Vahlne, 1977). 
Då Stålrör inte avsätter några resurser i större utsträckning till den spanska marknaden så 
blir resultatet ett litet engagemang. 
 
Camp Scandinavia har avsatt resurser till Asien/Australien genom sin exportsäljare som 
finns i Bangkok och jobbar med att öka försäljningen men även bidra med kunskap om 
marknaden. På grund av denna aktiviteten så finns det ett engagemang på marknaden. 
Dock har engagemanget minskat eftersom exportsäljaren tidigare jobbade heltid men idag 
har en anställning på 60%. 
 
På Nordifas mindre framgångsrika marknad, England, så finns det ett stort engagemang 
från företagets sida. Eftersom Nordifa själva skickar över golvläggare så blir det en form 
av vertikal integration i jämförelse med att denna aktivitet skulle varit utanför företaget. 
Företags beslut angående engagemanget på en utländsk marknad uppkommer enligt 
Johanson och Vahlne (1977) efter de hot och möjligheter som finns på marknaden. Dessa 
möjligheter och hot upptäcker företag främst genom den erfarenhetsbaserade kunskapen. 
Denna kunskap får företag bland annat genom personer som arbetar på en viss marknad 
ser vilken potential och vilka problem som finns på just den marknaden (Johanson et al, 
2002). Detta överensstämmer med Nordifas satsning i England då det är agenten på plats 
som har informerat om det nät av fitness-center som David Loyd bygger runt om i 
England med tillhörande tennisbanor. 
 
Sammanfattning 
Stålrörs engagemang är relativt lågt både på deras mer framgångsrika marknad Holland 
och den mindre framgångsrika marknaden Spanien. När det gäller Camp Scandinavia så 
finns det ett engagemang till deras mest framgångsrika marknad Tyskland/Benelux men 
även till deras mindre framgångsrika marknad Asien/Australien. Noterbart kan dock vara 
att Camp Scandinavia i dagsläget har minskat på aktiviteterna i Asien/Australien då 
exportsäljaren gått från heltidsanställning till 60%. Störst engagemang till sina marknader 
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har Nordifa, främst på sin mest framgångsrika marknad, Danmark, där aktiviteten anses 
stor då företaget har startat upp ett dotterbolag på plats i landet. 
 

5.6 Tillfälligheter 
Nedan följer en analys av delen ”tillfälligheter” från författarnas undersökningsmodell. 
 
Tillfälligheter har olika stor inverkan beroende på i vilket avseende man ser på 
fenomenet, exempelvis om man ser till tillfälligheterna vid val av marknad eller om det är 
en tillfällighet att en marknad har blivit framgångsrik. 
 
I Nordifas fall kan etableringen i England till en viss grad ses som en tillfällighet på så 
sätt att en gammal kontakt dök upp och uppmärksammade företaget om denna marknad. 
Att själva etableringen sedan blev av behöver inte ses som en tillfällighet då Nordifa 
utförde en marknadsutvärdering för att se om det var värt att etablera sig. 
Danmarksetableringen ser författarna inte som en tillfällighet då Nordifa beaktade 
flertalet variabler såsom avstånd, språk, kulturella skillnader etc. före etableringen. 
Företaget ville öka omsättningen och marknadsandelarna och Danmark blev därmed 
intressant då denna marknad kändes som en hemmamarknad.  
 
Gällande Stålrörs utlandsetableringar kan valet av marknad ses som en tillfällighet då 
Stålrör snarare väljer en kund som är lönsam än att välja ett specifikt land. De länder där 
kunderna befinner sig blir automatiskt Stålrörs marknader. Om en marknad blir 
framgångsrik eller inte kan också vara en tillfällighet, exempelvis hade inte Holland varit 
en av företagets mest framgångsrika marknader om inte de fyra stora traderarna hade 
funnits där. Dessa hade lika gärna kunnat finnas i Frankrike och då hade Frankrike varit 
en av Stålrörs mest framgångsrika marknader. Detta betyder att den eller de marknader 
som idag är mest framgångsrika inte behöver vara desamma om exempelvis ett år då 
Stålrör inte ingår i några långa formella avtal.  
 
I Camp Scandinavias fall är etableringen i Asien/Australien ingen tillfällighet då företaget 
medvetet gick in på marknaden för att den sågs som stor och ekonomiskt växande. 
Beroende på hur man väljer att vrida och vända på tillfälligheters innebörd så kan 
etableringen i Tyskand/Benelux vara ett resultat av en tillfällighet, både gällande valet av 
marknad och framgången på marknaden. Detta grundar sig i den sociala och personliga 
relation som finns mellan ägarna i Camp Scandinavia och dess partner (distributören). 
Utan denna sociala och personliga relation är det svårt att sia om Camp Scandinavias 
etablering hade blivit av samt hur framgångsrik den hade blivit i sådana fall, då Camp 
Scandinavia anser att distributören sitter på stor kompetens och viktiga kontakter. Detta 
har underlättat för Camp Scandinavia och bidragit till deras framgång på denna marknad.  
 

5.7 Sammanfattning av analysen 
Med koppling till undersökningsmodellen har författarna hittat tre faktorer som har 
framstått som viktigare än andra vid en framgångsrik internationalisering. Dessa faktorer 
är psykiskt avstånd, den erfarenhetsbaserade marknadsspecifika kunskapen och graden av 
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engagemang/aktiviteter från företagets sida. Även andra faktorer har påverkat vid de 
framgångsrika marknaderna men inte i lika stor utsträckning utan det är framför allt 
gällande dessa tre faktorer som författarna har hittat ett mönster. Förutom dessa tre 
faktorerna så har tillfälligheter haft en betydande roll. Författarna har sett att tillfälligheter 
kan påverka många av faktorerna i olika utsträckning, exempelvis styrs Stålrörs 
framgångsrika och mindre framgångsrika marknad av just tillfälligheter.  
 



 
  

 
61 

6. Avslutande diskussion  
I detta avslutande kapitel redogör författarna för de slutsatser som studien har lett fram 
till baserat på deras undersökningsmodell och analys, för att sedan besvara uppsatsens 
frågeställning. Avslutningsvis följer författarnas egna reflektioner och kort om förslag till 
framtida forskning. 
 

6.1 Slutsatser 
Författarna kommer även i detta kapitel behandla undersökningsmodellens delar var för 
sig, och dra slutsatser kring dessa. Slutsatserna kommer ligga till grund som svar på 
författarnas frågeställning: 
 
Vilka faktorer i ett företags internationaliseringsprocess kan tänkas påverka att en 
utlandsetablering blir mer framgångsrik än en annan? 
 
Val av marknad 
Gällande val av marknad så ser författarna ett visst mönster. På de framgångsrika 
marknaderna har psykisk avstånd haft en betydande roll vid två av fallen, framför allt vid 
Nordifas Danmarksetablering men även vid Camp Scandinavias 
Tyskland/Beneluxetablering. Dessa marknader påminner mer om Sverige om man jämför 
med företagens respektive mindre framgångsrika marknader. Stålrörs sätt att göra affärer 
skiljer sig från många andra företag, därför anser författarna att psykisk avstånd inte har 
kunnat ha någon påverkan vid val av marknad. Annars hade det mycket väl kunnat vara 
så att psykisk avstånd hade haft en betydande roll även i detta fall. Detta leder till att 
författarna anser att det psykiska avståndet i denna studie har en viss påverkan på om en 
marknad blir mer eller mindre framgångsrik.  
 
Etableringen 
Det vanligaste etableringsalternativet, både bland de framgångsrika och mindre 
framgångsrika marknaderna, är export. Detta gör att författarna inte kan se något mönster 
som skulle kunna påverka att en marknad blir mer framgångsrik än en annan beroende på 
vilket etableringsalternativ ett företag väljer.  
 
Kunskap om marknaden 
När det gäller kunskap om marknaden så kan författarna även här se ett mönster som 
påverkar om en marknad blir mer eller mindre framgångsrik. Detta mönster gäller den 
erfarenhetsbaserade marknadsspecifika kunskapen som har funnits i starten vid två av de 
framgångsrika etableringarna, Nordifas Danmarksetablering och Camp Scandinavias 
Tyskland/Beneluxetablering. Denna specifika kunskap har däremot varit en knapp resurs 
vid de mindre framgångsrika marknaderna för de båda företagen. Därmed anser 
författarna att den erfarenhetsbaserade marknadsspecifika kunskapen påverkar 
framgången vid en utländsk etablering. Ytterligare en slutsats gällande den specifika 
erfarenhetsbaserade kunskapen om en marknad är att den inte är betydande för Stålrör 
med tanke på deras affärssätt. Detta tror författarna inte är unikt för just Stålrör utan 



 
  

 
62 

gäller även för andra företag i samma kontext. Dessa företag påverkas mer av den 
generella erfarenhetsbaserade kunskapen.  
 
Nätverk 
Nätverkets betydelse har varierat både vid de framgångsrika och de mindre 
framgångsrika etableringarna. I exempelvis Nordifas fall hade nätverk stor betydelse för 
den mindre framgångsrika etableringen, medan nätverket inte hade någon större betydelse 
för den framgångsrika etableringen. För Camp Scandinavia är det tvärtom. I detta fall 
hade nätverk stor betydelse för den framgångsrika marknaden och mindre betydelse för 
den mindre framgångsrika marknaden. I Stålrörs fall hade nätverk ingen betydelse alls 
vid någon av de två etableringarna. Detta gör att författarna i denna studie har svårt att se 
något mönster för nätverkets påverkan gällande framgång på en marknad. 
 
Engagemang/Aktiviteter 
Här ser författarna ett mönster som pekar på att graden av engagemang/aktiviteter 
påverkar att en marknad blir mer eller mindre framgångsrik. Denna slutsats drar 
författarna då exempelvis Nordifas engagemang till den danska marknaden är mycket 
större än till den engelska marknaden, både genom det antal affärsområden företaget 
arbetar med samt genom det dotterbolag som finns i Danmark. Denna tendens ser 
författarna även gällande Camp Scandinavia, där företaget har en exportsäljare i Bangkok 
som jobbar 60% utspritt på hela Asien/Australien. Detta ser författarna som ett 
förhållandevis lågt engagemang med tanke på hur stor marknaden är. Däremot har 
företaget ett större engagemang i Tyskland/Benelux, vilket stärker författarnas slutsats. 
Stålrör har ett nästan obefintligt engagemang på sina respektive marknader, trots detta 
menar författarna att överlag så påverkar graden av engagemang/aktiviteter om en 
marknad blir mer eller mindre framgångsrik. Detta för att Stålrörs sätt att göra affärer 
skiljer sig från det ”traditionella”.  
 
Tillfälligheter 
Tillfälligheter kan i högsta grad påverka de olika delarna i författarnas 
undersökningsmodell, antingen till det bättre eller till det sämre. Det är svårt att direkt 
förutse om en tillfällighet kommer påverka hur framgångsrik en etablering blir. Som det 
tidigare framkommit så är det tillfälligheterna som styr Stålrörs framgångsrika respektive 
mindre framgångsrika marknader beroende på vart de största traderarna finns eller var de 
största beställningarna kommer ifrån. Författarna kan även dra paralleller till de andra två 
företagen där exempelvis tillfälligheter har påverkat etableringen och val av marknad vid 
Camp Scandinavias framgångsrika marknad och vid Nordifas mindre framgångsrika 
marknad. Tillfälligheter är oförutsägbara och de kan påverka en marknad antingen till det 
bättre eller till det sämre, vilket också blir författarnas slutsats. 
 

6.1.2 Författarnas svar på frågeställningen 
Frågeställningen ”Vilka faktorer i ett företags internationaliseringsprocess kan tänkas 
påverka att en utlandsetablering blir mer framgångsrik än en annan?”  besvarar 
författarna på följande sätt: 
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Med analysen som grund och de slutsatser som författarna har dragit baserat på denna, så 
har de hittat tre faktorer i internationaliseringsprocessen som kan tänkas påverka att en 
marknad blir mer framgångsrik än en annan. Dessa faktorer är det psykiska avståndet, 
den erfarenhetsbaserade marknadsspecifika kunskapen och graden av 
engagemang/aktiviteter från företagets sida.  
 

6.2 Författarnas reflektioner 
Författarna ser en koppling mellan de tre faktorerna. Ett kortare psykiskt avstånd kan 
kanske göra det lättare att få tillgång till kunskap om marknaden då exempelvis språket 
kan underlätta. När den erfarenhetsbaserade marknadsspecifika kunskapen finns blir det 
kanske lättare för ett företag att engagera sig på marknaden då företaget förhoppningsvis 
vet vad som krävs för att bli framgångsrikt på marknaden. Med tillgång till 
erfarenhetsbaserad marknadsspecifik kunskap ser författarna det som mindre riskfyllt för 
ett företag att avsätta resurser och bedriva aktiviteter utomlands. Denna koppling leder 
sedan förhoppningsvis till att marknaden blir framgångsrik. 
 
Utöver dessa tre faktorer vill författarna belysa tillfälligheter, som har haft mycket större 
påverkan och effekt på några av marknaderna än vad författarna från en början trodde. 
Det har visat sig att tillfälligheter kan styra många delar i ett företags 
internationaliseringsprocess. Vid teoriinsamlingen hade författarna inte en tanke på att 
tillfälligheter kunde vara en stor orsak till att en marknad antingen blir mer eller mindre 
framgångsrik. Det var först efter analysen som författarna verkligen insåg 
tillfälligheternas betydelse hos företagen.  
 
Under studiens gång har författarna även upptäckt att sättet företagen gör affärer på 
påverkar hur stor vikt företaget bör lägga på internationaliseringsprocessen. 
Genomgående har författarna sett att Stålrör inte har påverkats av några av de val som ett 
företag vanligtvis måste göra vid internationaliseringsprocessen. Stålrör arbetar efter ett 
speciellt sätt och därför var det svårt för författarna att applicera deras 
undersökningsmodell fullt ut på företaget.  
 
Författarna vill inte på något sätt generalisera undersökningens resultat med tanke på att 
de har använt en kvalitativ ansats med få respondenter. Dock anser dem att resultatet 
skulle kunna föras över till företag som befinner sig i samma kontext som Nordifa och 
Camp Scandinavia, då de tre faktorerna tydligt har framstått som påverkande på deras 
respektive framgångsrika marknad.  
 

6.3 Förslag till framtida forskning 
Som förslag till framtida forskning ser författarna att man vidare kan forska kring de tre 
faktorerna som i undersökningen har visat sig påverka varför en utlandsetablering har 
blivit framgångsrik. Antingen att studera dem alla tre i koppling till varandra eller var och 
en för sig. Författarna ser också att framtida forskning gärna fokuserar på en viss bransch 
eller ett visst typ av företag, exempelvis tjänsteföretag, då det har visat sig att 
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affärsverksamhet och sättet att göra affärer har haft en viss inverkan på hur 
internationaliseringsprocessen sett ut. 
 
Ett annat intressant forskningsförslag skulle kunna vara att undersöka vad som påverkar 
varför ett företag över huvud taget väljer att internationalisera sig. Möjligtvis skulle man 
då kunna hitta några samband mellan anledningen till internationalisering och hur 
resultatet har blivit. Författarna tror att anledningen till internationalisering har stor 
påverkan på hur mycket resurser och aktiviteter företaget väljer att avsätta till den nya 
marknaden. 
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Bilaga 1 Intervjufrågor 
 
Val av marknad 

- Varför valde ni att etablera er i just land xxxx? 
o Vilka faktorer påverkade ert val? (psykiskt avstånd, politiska, ekonomiska, 

kulturella, demografiska, geografiska, teknologiska)  
o Var det en tillfällighet att ni valde just detta land eller en del av en 

systematisk process? 
o Hur utvärderade ni marknadspotentialen innan etableringen? 
o Gjordes några ekonomiska beräkningar när ni valde land? 

 
- Skedde internationaliseringen utifrån företagets resurser, ledarnas filosofi eller 

någon viss möjlighet?  
o Valde ni mellan olika expansionsstrategier? 
 

Etableringen 
- Hur startade ni er etablering och varför detta etableringsalternativ? 

o Hur gick ni vidare? 
o Hur ser det ut idag och varför?  
o Gjordes några ekonomiska beräkningar när ni valde etableringsalternativ? 

 
(Om export…) 

- Hur skedde exportutvecklingen? 
o Hur aktiv var ledningen? Hur stort var intresset för export? 

 
Kunskap om marknaden 

o Vilken kunskap hade ni tidigare om marknaden? (vem/vilka hade den?) 
o Hade ni någon tidigare erfarenhet från denna marknad? (vem/vilka?) 
o Hur får ni ny kunskap om marknaden idag? 

 
Nätverk 

- Hur påverkade nätverk er etablering? 
o Hade tidigare eller befintligt nätverk någon påverkan på ert val av 

etablering och på ert val av markand? Vilket nätverk? 
o Eller kom etableringen automatiskt genom att ni var med i ett nätverk? 
o Hade etableringen varit möjlig utan nätverk? 
o Fanns det eller finns det några personliga band/relationer till utlandet som 

påverkade internationaliseringen? 
 
Engagemang / Aktiviteter 

- Vilka aktiviteter bedrev ni vid uppstarten? 
o Hur stort var engagemanget från er sida? 
o Vilka resurser avsatte ni till den marknaden? (nya avdelningar etc.?) 
o Hur ser aktiviteterna ut idag? 

 
 


