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Förord 
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oss många nya erfarenheter.  
 
I första hand vill vi tacka vår handledare Navid Ghannad för allt stöd och den hjälp vi har fått. 
Vi vill även tacka Mats Broling och Ingrid Broling på NYBY AB som har ställt upp och gjort 
detta möjligt att genomföra.  
 
Sist men inte minst vill vi tacka våra opponenter som har bidragit med mycket hjälp under 
arbetes gång.  
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Sammanfattning 
 
Internationaliseringen har lett till att svenska företag har ökat sitt engagemang på olika 
utländska marknader. Detta har skett genom en ökad export, men även genom anskaffningar 
och nyetableringar utomlands. Internationalisering av företag har pågått länge men på senare 
tid har detta ämne växt enormt mycket.  
 
Vårt syfte med arbetet är att få en bättre förståelse om hur vårt valda fallföretag har gått 
tillväga med internationaliseringen. Vi vill även undersöka vilka problem och hinder företaget 
stötte på under internationaliseringen. Detta syfte har vi försökt uppnå genom teoretiska och 
empiriska studier, vars resultat vi sedan analyserat.   
 
Slutsatserna som vi författare kom fram till var att vårt fallföretag valde att internationalisera 
sig genom att använda sig av export vid inträdet till de utländska marknaderna. Motiven till 
internationaliseringen var att företaget först och främst ville få upp produktionsvolymen för 
att företaget skulle överleva samt kunna investera. Andra motiv som företaget hade var att de 
ville förlänga produktlivscykeln och utveckla nya produkter. De försökte även komma in på 
nya marknader för att minska gapet på de säsongsbetonade produkterna. Ett ytterligare motiv 
som företaget hade var det icke ekonomiska motiv som var en bakgrundsfaktorer av en ren 
tillfällighet. Problem och hinder som fallföretaget stötte på vid internationaliseringen var att 
resurserna bl. a de ekonomiska, inte var tillräckliga. Andra problem som företaget stötte på 
var volymanpassning, det utländska språket, mentaliteten, kontinuerliga besök hos kunder, 
söka nya kontakter och produktanpassningar.   
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1 Inledning 
 
 
I detta kapitel behandlas bakgrunden till vårt val av ämne, varför det är intressant och värt 
att studera. Vidare presenteras uppsatsens problemdiskussion, syfte samt avgränsningar. 
Kapitlet avslutas med en disposition av uppsatsens fortsatta upplägg.  
 
 

1.1 Bakgrund 
 
Internationaliseringen startade i den tidiga civilisationen då egypterna, grekerna och romarna 
genomförde handel utanför deras gränser. Internationaliseringen har utvecklats genom tiderna 
inom olika aspekter, bl.a. ekonomiska. Samtidigt har internationaliseringen blivit en långsam 
process för de flesta företagen och ofta har frågan uppkommit om att utvecklas och få 
erfarenhet om andra länder. (Rundh, 2003) 
 
Det diskuteras allt oftare om att vi går mot en ökad globalisering d.v.s. en sammankopplad 
värld där de olika ländernas företag och ekonomier är beroende av varandra. Alla människor 
är involverade av globaliseringen oavsett var de befinner sig och vilken verksamhet som 
bedrivs. (Johanson, Blomstermo, Pahlberg, 2002) Enligt Johanson et al. (2002) har de 
multinationella företagen ökat kraftigt, år 1969 fanns det 700 multinationella företag och 1997 
hade antalet ökat till 53 000 företag. Vidare visar statistik att Sverige tillhör de länder i 
Europa som har flest multinationella företag räknat per capita. Rundh, (1993) menar att den 
ökade internationaliseringen har lett till att svenska företag har ökat sitt engagemang på olika 
utländska marknader. Författaren menar att det har skett genom en ökad export, men även 
genom anskaffningar och nyetableringar utomlands.  
 
Strukturförändringarna under 1980-talet som har genomförts i olika branscher har inneburit 
att många svenska företag har anpassat sin strategi och verksamhet till en internationell 
konkurrenssituation. Företag har tvingats lägga ned sin verksamhet eller har denna köpts upp 
av andra företag eftersom de inte har klarat anpassningen. (Rundh, 1993)  
 
Varuexporten och varuimporten har ökat snabbt under 1990-talet och har bidragit till att 
Sverige idag är en av världens största handelsnationer. I en sammanställning över de 20 
största varuhandelsnationerna hamnar Sverige på en 19:e plats genom att svara för 1,3% av 
den totala världshandeln. EU-medlemskapet och avregleringen av finansmarknaden är tecken 
på att Sveriges beroende av omvärlden blir allt större. (Johanson et al. 2002)  
 
Rundh (1993) påpekar att begränsade hemmamarknader har lett till att företag inom olika 
branscher har sökt sig utanför den lokala marknaden för att få merförsäljning för sina 
produkter. Detta kan vara en följd av en medveten strategi, men även andra faktorer har 
medfört att svenska företag har inlett en internationaliseringsprocess.  
 
Evans, Mavondo och Treadgold, (2000) skriver i sin artikel att det psykiska avståndet 
förklarar expansion i det nya landet. Författarnas sätt att beskriva psykiska avstånd är genom 
två viktiga element, psykiskt och avstånd. Det psykiska elementet står för minnet och själen 
medans avståndet står för distansen mellan länderna. Men dock menar författarna att det inte 
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finns tillräckligt med teoretisk bakgrund för att faktorn ska avgöra om ett företag ska lyckas. 
Trots det är det psykiska avståndet en viktig del i företagens internationaliseringsprocess för 
att minimera problem som uppstår under processen. (Evans et al. 2000) 
 

1.2 Problemdiskussion 
 
För många år sedan var internationaliseringen inte lika utbredd som den är i dagsläget. Detta 
beror på att företagen utvecklas allt mer. Företag som internationalisera sig genomgår oftast 
flera faser. I starten säljer företagen endast sina produkter på hemmamarknaden för att sedan 
försöka ge sig ut på de utländska marknaderna. En anledning till att företag börjar exportera är 
att företagen har tillfällig överkapacitet eller marginalkvantiteter. En annan anledning till att 
företagen börjar sälja till utlandet kan vara att företagen får en förfrågan. Så småningom blir 
exporten ett mera stabilt inslag i företagets försäljning. (Rundh, 1993) Internationaliseringen 
har blivit allt mer viktig för tillväxten och är många företags överlevnadsstrategi. Vidare är 
internationaliseringen en viktig väg till lärande och därmed ett viktigt strategiskt beslut.   
Förutsättningarna i ekonomin har förändrats de senaste tio åren, genom att tekniken har 
utvecklats har världen krympt. Alla företag möter dagligen de utmaningar och möjligheter 
som globaliseringen för med sig och det har lett till att allt fler mindre företag etablerar sig 
utomlands. (Esbri 2007)  
 
Problem som kan uppkomma vid internationalisering av mindre och medelstora företag är att 
de har begränsade resurser vilket gör att om ett sådant företag misslyckas med 
internationalisering får det stora konsekvenser. (Gilmore, Carson, Grant, 2001) 
 
Dessa företag definierar EU genom att kategorisera dem i små, medelstora och i mikro 
företag. Fallföretaget som vi har valt att använda oss av är i kategorin små företag. Små 
företag definieras ”små företag som fristående företag, och företag som tillsammans med 
partnerföretag eller anknutna företag, som sysselsätter färre än 50 personer och vars 
omsättning eller balansomslutning inte överstiger 10 miljoner euro per år”. (Nutek 2005) I 
denna uppsats har vi valt att använda oss av ordet ”mindre företag” istället för ”små företag” 
av språkliga skäl.   
 
Mindre företag har inte lika lätt att utvidga sina aktiviteter och marknadssegment som stora 
företag har.  Detta p.g.a. att större företag har mer resurser och bättre ekonomi. Detta gör det 
svårare för de små företagen att genomgå internationaliseringsprocessen. 
Internationaliseringsprocessen är oftast baserad på teorier om större företag, men det är inte 
nödvändigt riktat till små företags situation. (Lloyd-Reason & Mughan, 2002) 
 
När vi bekantade oss med ämnet och bearbetade bakgrunden och problemdiskussionen kom vi 
fram till att vår problemformulering är följande: Hur går internationalisering till och vilka 
problem kan uppstå när ett mindre företag genomgår internationaliseringsprocessen? 
  
 

    



6 
 

Inledning Teori Metod 

Empiri Analys Slutsats 

1.3 Syfte 
 
Vårt syfte är att få en bättre förståelse om hur vårt valda fallföretag har gått tillväga med 
internationaliseringen. Vi vill även undersöka vilka problem och hinder företaget stötte på 
under internationaliseringen.  
 

1.4 Avgränsningar 
 
Vi har valt att inte behandla kulturella och sociala aspekter då det inte har stor betydelse i vår 
studie. Med det menar vi att vi inte kommer utveckla problemen som kan uppstå med 
kulturella skillnader som t.ex. olika religioner. Vi har även valt att inte ta upp lagar, regler och 
etiska normer då det blir en för bred utsträckning av vår studie. Slutligen kommer vi att 
avgränsa oss inom ekonomiska aspekter så som kalkyler och analyser inom ekonomin under 
internationaliseringen.  
 
 

1.5 Uppsatsens disposition  
 
Uppsatsen är indelad i sex kapitel. I det första kapitlet behandlar vi bakgrunden till valet av 
ämne samt föra en diskussion kring problemet. I det andra kapitlet hanterar vi den teoretiska 
referensramen inom vårt område. I kapitel tre förklarar vi val av metodansats och hur vi har 
gått tillväga för vår datainsamling och bearbetning av materialet. I följande kapitel redovisas 
empirin där resultat från våra intervjuer presenteras. I kapitel fem beskriver vi analysen där vi 
ställer empirin mot den teoretiska referensramen. I sista kapitlet presenterar vi slutsatsen där 
de viktigaste resultaten redovisas.  
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
Fig. 1.1 uppsatsens disposition.  



7 
 

2 Teori 
 
 
I detta kapitel bearbetas den teoretiska referensramen som kommer att ligga till grund för den 
empiriska delen. Här beskrivs de teorier som undersökningen utgår ifrån. Kapitlet behandlar 
internationaliseringsprocesser, motiv till internationalisering, hinder vid internationalisering 
och strategi.     
 
 
       

2.1 Internationalisering 
 
Internationalisering är ett ämne som är väldigt omtalat. Författare definierar ordet 
internationalisering på olika sätt.  Johanson (2002) menar att det innebär att ”företagen ger sig 
ut på en resa i ett okänt och många gånger otillgängligt landskap; ett marknadslandskap där 
olika företag i egenskap av kunder, leverantörer och konkurrenter på olika sätt är kopplade till 
varandra och bildar komplicerade nätverk.” (sid 5) 
 
En annan författare definierar internationaliseringen: ”Internationaliseringen är en process där 
företags verksamhet anpassas till internationella miljöer.” Författaren förklarar innebörden av 
verksamhet som företagets strategi, struktur och resurser. (Johanson & Mattson, 1993) 
 
Vi författare anser att Johansons (2002) definition på internationaliseringen förklarar mer 
ingående och vi anser att den passar bra till vår undersökning.   
 
   

2.2 Internationaliseringsprocesser 
 
Uppsala modellen och nätverks modellen är några av de olika modeller som ingår i 
internationaliseringsprocessen. Företag som ska etablera sig eller börjar exportera utomlands 
kan genomgå några av dessa processer. Modellerna visar hur snabbt och på vilket sätt företag 
genomgår internationaliseringsprocessen. (Hollensen 2001)   
 

2.2.1 Uppsalamodellen 
 
Uppsalaskolans internationaliseringsmodell är den modell som har dominerat forskningen om 
nordiska företags internationalisering. Modellen är en dynamisk, cyklisk modell, dvs. att 
resultatet av ett beslut eller en händelse påverkar i sin tur nästa beslut eller händelse. 
(Andersson, 2001) Johanson et al. (2002) menar att det fanns två utgångspunkter som var 
givna i starten av uppsalamodellen. För det första visades det att företag i allmänhet gick 
utomlands när de fortfarande var relativt små och att deras internationella utveckling hade att 
göra med att de växte på utländska marknader. Den andra utgångspunkten började i teorier om 
företagets beteende. Detta visas i företags beslutfattande då det präglas av begränsad kunskap. 
Alla företag har olika kunskap då den är mycket begränsad gällande t.ex. resurser och 
marknadsförutsättningar.  
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Till stor del av företags verksamhet formas just av den begränsade kunskapen och företags 
handlande går i stor utsträckning ut på att utveckla kunskaper. Utifrån denna insamling 
utformades en modell av företagets internationaliseringsprocess. Dessa processer i modellen 
fungerar som ett samspel mellan kunskapsutveckling och växande utlandsengagemang. 
Modellen består av fyra kopplade huvudbegrepp som ligger till grund att förklara processen. 
Två begrepp visar förändringar i företagets internationalisering, som är engagemangsbeslut 
och löpande aktiviteter. Dessa två begrepp beskriver hur internationaliseringen går till. De 
andra huvudbegreppen är marknadskunskap och marknadsengagemang och avser tillstånd. 
Här beskrivs hur internationaliserat företaget är. Tanken är att de olika stegen i företagets 
internationella utveckling påverkas av hur internationaliserat företag är och att stegen i den 
internationella utvecklingen i sin tur inverkar på företagets grad av internationalisering. 
(Johanson et al. 2002)     

 

Tillståndsaspekter       Förändringsaspekter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.2.1 Uppsalaskolans internationaliseringsprocessmodell. (Johanson et al. 2002)  
 
 
En grundidé i modellen är att besluta om många olika typer av ökat engagemang på utländska 
marknader. Till exempel satsning på nya marknader, etablering av försäljningsbolag och 
investering i utlandstillverkning. I grunden kan företagets internationella utveckling förstås 
som en process som drivs av en och samma grundläggande mekanism. Mekanismen är att 
företagen utvecklar kunskaper när de arbetar på marknaden och att dessa kunskaper gör att 
företagen få upp ögonen bättre, värderar nya affärsmöjligheter och därmed gör nya 
marknadssatsningar. Detta mynnar ut i att företagen lär sig nya saker och ser nya möjligheter. 
(Johanson et al. 2002)  
 
 

2.2.1.1 Psykiska avstånd  
 
Företag som inleder deras internationalisering börjar oftast på de närmaste grannmarknaderna, 
alltså på ett minimalt psykiskt avstånd för att sedan kunna växa successivt under åren som 
kommer. När företaget har bearbetat och utvecklat den närmaste marknaden söker de sig till 
andra marknader som finns inom ett rimligt geografiskt område med liknande kultur. Därefter 
internationaliserar sig företagen stegvis och når till slut mer avlägsna marknader. (Molnár, 
1990) När det psykiska avståndet ökar blir det mer problem med informationsflödet. Genom 
att företagen lär sig om psykiskt avstånd kan de klara av de problem som kan uppstå. Lärandet 
tar dock tid vilket gör att företagen kan tappa tid med internationaliseringen. (Arenius, 2005) 

 
Marknads engagemang 

 
Marknads Kunskap 

 
Engagemangsbeslut 

 
Löpande aktiviteter  
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Johanson et al (2002) tar också upp att likheten mellan länderna gör att problem och hinder 
minskar vid informationsflödet. Forskning inom företag som internationaliserat sig har visat 
att psykiska avstånd är en huvudfaktor där expansionsmönster samt organisationsutveckling 
är tydliga. Definitionen av psykiskt avstånd har ändrats under åren, sedan ordet först användes 
i en studie av Beckerman (1956). Författare har definierat det på olika sätt. Exempelvis har 
Vahlne och Wiedersheim-Paul (1973) definierat psykiskt avstånd som ”factors preventing or 
disturbing the flow of information between potential and actual suppliers and customers”. 
Nordström och Vahlne (1994) definierade ordet så här, “factors preventing or disturbing 
firm´s learning about and understanding a foreign environment”.  Andra författare har också 
spekulerat i vad det egentligen är, men vad som kan sägas är att ämnet hela tiden utvecklas 
och får bredare förståelse. (Evans et al. 2000)  

2.2.2 Nätverksmodellen 
 
Nätverk innebär att det skapas relationer mellan olika företag. Internationaliseringsprocessen 
beror på kvalitén av nätverket - ju bättre och större nätverk desto mindre problem vid 
internationaliseringen. Styrkan av nätverk vid internationaliseringen är oerhört viktig. 
Orsaken till varför mindre företag vill etablera dessa nätverk är för att de vill utöka sin 
internationella orientering. (Reason & Mughan, 2002)  
 
Relationerna inom nätverken är viktiga för att det ger möjligheter till att få bättre resurser och 
mer kunskap. När företag är verksamma på dess marknad sker det ett utbyte av information 
mellan företag som bidrar till mer förståelse om marknaden. Detta samarbete mellan företag 
bygger också förtroende som gör att relationerna med varandra förstärks och leder till en 
långsiktig affärsrelation. (Doole & Lowe, 2001) Ett antagande i nätverksmodellen är att 
individuella företag är beroende av andra företags resurser. Företag får tillgång till dessa 
resurser genom deras nätverksposition. Det tar lång tid för ett företag att inta en bra position 
och det krävs att företagen måste etablera sig och utveckla positionerna. Detta görs i en 
relation till motparten på de utländska marknaderna. (Hollensen, 2001)   
 
Whitelock (2002) tar upp i sin artikel att International Marketing and Purchasing(IMP) 
beskriver det industriella systemen som ett nätverk av företag som är engagerade i produktion, 
distribution och användning av varor och tjänster. Detta skapar en varaktig och etablerad 
affärsrelation. Hollensen (2001) antyder att alla parter i ett nätverk kan engagera sig i nya 
relationer eller att gamla relationer kan brytas, därefter modifiera dess struktur. Dessa 
affärsnätverk kan förväntas vara mer flexibla i gensvar till att ändra turbulenta företags 
områden.    
 
Relationerna från ett företags nätverk på hemmamarknaden kan användas som en bro till 
andra nätverk i andra länder. Basen i nätverksmodeller är att individuella företag är beroende 
av andra företags resurser. Genom att nå dessa resurser använder företag sig av sin 
nätverksposition. Internationaliseringen är tilltänkt att förlita sig på ett företags position inom 
nätverk, detta kan förekomma på tre olika vägar: 
 

1. Genom att utöka och etablera relationer inom nätverk i nya utländska marknader.  
      2. Genom penetrering av djupare nätverksrelationer i befintliga utländska marknader. 
      3. Genom koordination av relationer mellan aktörer i olika nätverk i olika utländska 
marknader.   
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Positioner som företag har på de olika marknaderna är väldigt viktiga då de används som 
motivation för företagen och dess utveckling. Viktigt för företag är att se positionen som de 
hade innan internationaliseringsprocessen började, då det är intressant att se 
marknadstillgångarna på hemmamarknaden. Detta får ett stort inflytande inom den kommande 
processen. (Johanson & Mattsson, 1988)  
 
Nätverken som företag etablerar i hemlandet kan lika väl existera långt över gränserna. Det 
handlar om att kunna ha ett brett nätverk för att kunna få nya relationer. I relation till företag 
som internationaliserar sig visar nätverksperspektivet att dessa företag engagerar sig 
mestadels på den inhemska marknaden. Med detta menas att företag måste lägga en större 
satsning på nätverket i utlandet. (Johanson & Mattsson, 1988)      
 

2.3 Motiv till internationalisering 
 
De flesta företag börjar exportera pga. att hemmamarknaden är maximalt utnyttjad och 
behöver expanderas ytterligare. Detta gör det möjligt för företagen att överleva och få en 
bättre lönsamhet. (Holmvall 1995) Författaren tar också upp olika motiv till varför företagen 
väljer att exportera. Nedan följer dessa motiv: 
 

• För att företagen ska överleva gäller det att de utökar sin marknad. Detta innebär att 
de måste öka sin försäljning och lönsamhet som gör att beroendet av 
hemmamarknaden blir mindre men minskar även sårbarheten vid förändringar. Detta 
leder till att företagens produktionsnivå blir högre, vilket i sin tur kan medföra att 
produktionskostnaderna och de administrativa kostnaderna blir lägre per producerad 
enhet. Detta ger en ökad lönsamhet. 

 
• Genom att företag internationaliserat sig ökar produktlivscykeln och lönsamheten. På 

hemmamarknaden har företagen en lönsamhetskurva på produkten tills den blir 
omodern. För att förlänga livslängden på produkten måste företag gå in på en ny 
marknad. Om livscykeln kan förlängas uppnås en bättre lönsamhet för produkten 
under dess livstid.  

 
• Att arbeta internationellt medför att produktsortimentet ökar eller att företagen gör 

förbättringar på produkten. Detta beror även på behovet på marknaden. Dessa 
förändringar kan innebära att företag kan dra nytta av det på hemmamarknaden och 
skapa en stark position. (Holmvall, 1995) 

 
Engdahl (1990) tar upp ett annat motiv till export, där han förklarar en punkt som icke-
ekonomisktrelaterat motiv. Motivet kan vara baserat på odefinierade bakgrundsfaktorer,  
som att VD:n tycker om att resa eller har tidigare erfarenheter av landet. Men vanligast är att 
företag söker sig ut på en ny marknad av en tillfällighet, t.ex. att en kund eller en god vän till 
någon i företaget har tipsat om en kontakt i utlandet. 
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Fernström (1993) tar upp ytterligare motiv till varför företagen ska börja exportera. Här följer 
tre av författarens punkter;  
 

• Större volymer ger snabbare utdelning samt förbättrar kapacitetsutnyttjandet och 
skalfördelarna.  

• När företagen har tillgång till andra marknader får de fler impulser till 
produktutveckling, samt ökade kunskaper om konkurrenter och andra hot och 
möjligheter.  

• Att få arbeta i en internationell miljö ger utvecklingsmöjligheter. 
 
Författaren menar att inget företag har att göra utomlands om de inte har en lönsam 
hemmamarknad eller är beredda att satsa långsiktigt. Det kan ta flera år innan en 
utlandssatsning ger vinster och avkastning. (Fernström, 1993)    
 
Hollensen (2001) anser att anledningen till att de flesta företag exporterar är för att tjäna 
pengar, men som i de flesta ekonomiska aktiviteter räcker det inte med en faktor för att det 
ska ge utdelning. En mix av olika faktorer resulterar till att företag riktar in sig på en given 
riktlinje. Olika motiv till internationaliseringen är skillnaden mellan proaktiva och reaktiva 
motiv som beskrivs nedan: 
 
Proaktiva motiv representerar försök att göra strategiförändringar baserat på företagets 
intresse att upptäcka unika kompetenser eller marknadsmöjligheter. Olika motiv kan vara 
Tillväxt och vinstmål, ledningens drivkraft, teknologiska fördelar/unika produkter, 
marknadsinformation/möjligheter. Marknadsinformation/möjligheter samt Tillväxt och 
vinstmål förklarar företagets olika mål som de vill uppfylla och genom dessa uppfyllda mål 
ökar tillväxten och vinsten.  Ledningens drivkraft motiverar begäran, drivandet och 
entusiasmen att driva företag mot globala aktiviteter. Ledningen spelar stor roll i ett företag 
när de väljer att internationalisera sig. De företagsledare som har erfarenhet om den utländska 
marknaden, har mer föredelar än andra företagsledare. Teknologiska fördelar/unika produkter 
kan ha stor betydelse i företags positionering mot konkurrenterna. Företag som har en unik 
produkt eller en teknologisk fördel har det lättare att etablera sig och få en högre position på 
marknaden. Marknadsinformation/möjligheter innebär att företag har kunskap eller är 
kompetenta om marknaden. Den kunskap som företag har är viktig när möjligheter uppstår för 
att kunna behålla sin plats på marknaden. 
 
Reaktiva motiv indikerar hur företag reagerar under press och hot i den inhemska marknaden 
såväl som i den utländska marknaden samt hur de anpassar sig och förändrar sig genom tiden. 
Företag kan känna en viss rädsla att förlora marknadsandelar till konkurrerande företag som 
kan leda till att förlusten blir permanent. Motiv till detta är att företag känner en 
konkurrenskraftig press som gör att de måste börja exportera. Ett annat motiv kan vara att 
hemmamarknaden är mättad eller att produktlivscykeln är på nedgång. Istället för att jobba 
vidare med livscykeln beslutar företag att bredda marknaden genom att börja exportera. Andra 
motiv kan vara att ett företag får en så kallad överproduktion, vilket innebär att deras produkt 
kan vara under förväntan som gör att inventarierna blir högre än vad företagen har tänkt sig. 
Detta kan vara en infallsvinkel till att företag börjar med export. Säsongsprodukter som inte är 
aktuella på hemmamarknaden kan få en annan vändning på den utländska marknaden och 
gynna företaget. Detta görs för att företag ska få en mer stabil försäljning genom hela året.  
Psykologiskt avstånd kan också spela en stor roll vid export, då företag väljer att börja 
exportera till grannländer där de inte är främmande. (Hollensen, 2001)  
   



12 
 

2.4 Hinder vid internationalisering   
 
Företag som väljer att internationalisera sig förväntar sig många olika problem på vägen, med 
det menar författaren att riskerna blir betydligt större och vinsten uteblir pga av de stora 
satsningar företaget tar. Ett icke exporterande företag har inte samma risker då de är väl 
medvetna om sin hemmamarknad och riskerna. (Czinkota & Ronkainen 1995) Byberg (2000) 
tar upp att exporterande företag som har stött på flest problem och risker i samband med 
exportverksamhet är de mest lyckosamma. Vidare skriver författaren att förväntningen är att 
de företag som stöter på minst problem och hinder är de som blir minst lyckosamma. En 
förklaring till detta är att företag som stöter på mest problem och risker blir erfarna och kan 
hantera dessa händelser. En annan tänkbar förklaring kan vara att dessa företag är mer seriösa 
inom exportsatsningen och tar problemen och riskerna på större allvar. (Byberg, 2000)  
 
Czinkota & Ronkainen (1995) tar upp en modell som beskriver händelseförloppet på vinsten 
och risken inom ett exporterande företag. Modellen visar att när företag befinner sig på sin 
hemmamarknad är riskerna små och vinsten relativt hög. När företag sedan väljer att ge sig ut 
på en okänd och ny marknad ökar riskerna markant samtidigt som vinsten avtar. Riskerna 
ökar pga av nya problem och hinder, vinsten minskar då företag är tvungna att göra nya 
investeringar. Ett lyckat försök leder till en stabil nivå då företag har lärt känna sin marknad 
och dess innebörd. Långsiktigt minskar riskerna och vinsten stiger successivt.           
    
 
Holmvall (1995) tar upp olika hinder som företag måste tänka på innan de ger sig ut på den 
utländska marknaden, nedan följer tre relevanta hinder. 
 
Engagemang 
När ett företag går in på en ny marknad och skaffar sig nya partners innebär det vissa 
förpliktelser. Det betyder att företagen måste engagera sig långsiktigt, att ta den tid som 
behövs. Ett annat sätt kan vara att VD:n visar goda förberedelser gentemot sin partner. 
Företagen måste visa att de menar allvar när de går in på en ny marknad genom att satsa 
pengar, utbilda personalen, göra kontinuerliga besök hos kunderna, annonser och 
utställningar. Denna satsning och engagemang mynnar ut i ökade kostnader vilket medför att 
många företag avstår från att inleda exportverksamhet.  
 
Goda förberedelser 
Det är viktigt för företag att noggrant studera den nya marknaden och dess förutsättningar 
innan de gör sin entré. Företagen måste göra ständiga besök för att få information och 
kontrollera sin strategi och sina uppgifter. Detta är en väldigt tidkrävande process men här är 
tålamodet en viktig byggsten. Ju osäkrare företaget är på marknaden desto mer tid måste de ha 
för att undersöka alla nivåer. Att företagen besöker sina tilltänkta slutkunder ger information 
om produkten är intressant, vilken prisnivå som gäller samt vilka konkurrenter som finns. 
Även detta är en tidskrävande och kostsam process.  
 
Relationer 
Det krävs goda relationer för att bygga upp ett affärsmässigt samarbete. Dessa byggs under 
lång tid och handlar om ömsesidigt förtroende. Hela företaget måste vara involverat för 
skapandet av goda relationer. Ofta är det lätt hänt att personalen, kunder eller/och leverantörer 
glöms bort. Företagen får inte glömma att det är dem som är nya på marknaden och att det är 
dem som måste anpassa sig, och lära sig förstå hur de ska tänka för att genomföra affärer på 
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den nya marknaden. Författaren förklarar också att i flera företag betyder relationerna mer än 
produkten. (Holmvall, 1995)    
 
Hinder som är viktiga att ta hänsyn till enligt Lavestam (1993) vid exportverksamhet,  
 

• Kunderna befinner sig på långa avstånd och pratar främmande språk. Detta leder 
till att resorna blir längre och dyrare samt att marknadsföringen och eventuella 
klagomål blir svåra att hantera.  

• Kraven på produktanpassning ökar och produktgodkännande kan ta tid och ge 
upphov till extra kostnader.  

• Valutarisker, politiska risker, betalningsrisker, betalningstider och lagerhållning 
kan påverka företaget negativt och medför en ansträngd finansiering.  

• Plagiering eller patent- och varumärkesintrång kan uppkomma då företags 
marknad utökas. 

• Företag måste göra vissa förändringar inom organisationen som t.ex. utbilda 
personal, nyanställa och skapa nya rutiner.        

 
Enligt Forsberg (1996) finns det hinder som visar den ekonomiska instabiliteten i hemlandet 
och i utlandet. Med det menar författaren vilka råvarutillgångar landet har, hur landets 
infrastruktur ser ut och vilken skuldbörda landet har. Författaren beskriver att företags egna 
resurser och ekonomiska ställning har betydelse vid internationaliseringen då ett mindre 
företag är känsligare vid ett misslyckande. Även Forsberg (1996) anser att valutarisken är ett 
hinder vid internationaliseringen. Risken med valutan uppstår när företag ska sälja till andra 
länder då uppkommer frågan om vilken valuta betalningen ska göras i. Exempel på detta är 
om köparen kräver att få betala i en annan valuta än svenska kronan och det uppstår en risk 
om de olika valutaförändringarna.  

 

2.5 Olika sätt att träda in på den utländska markna den 
 
När ett företag har valt den marknad de ska inrikta sig på är den första frågan som 
uppkommer; hur ska vi på bästa sätt träda in på marknaden? De finns tre olika 
tillvägagångssätt; Export, Joint venture och Direktinvestering. Hollensen, (2001) 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Fig. 2.2 Strategier för marknadsinträde. Kotler, Armstrong, Saunders, Wong (1996) 
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Export är den enklaste vägen att komma in på en utländsk marknad. Här måste företag vara 
flexibla och graden av engagemang, risk och vinstpotential är låg. Företag som väljer att börja 
exportera är försiktiga i början för att sedan se om det generar vinst. Exporten sker successivt 
för att sedan expandera till en noggrann och utvald marknad. Produktionen sker på 
hemmamarknaden och exporten innebär minst problem och förändringar gällande företagets 
produktlinje, organisation, investeringar och uppdrag. Indirekt export innebär att företaget 
använder sig av mellanhänder för att komma ut på den utländska marknaden. Detta innebär att 
företaget tar mindre risker eftersom mellanhänderna har den rätta kunskapen om den utvalda 
marknaden. (Kotler et al. 2001) Agenter är ett exempel på en mellanhand. Agenterna 
representerar det exporterande företaget och försöker sälja dess produkter på den marknad 
som de befinner sig på. Agenternas uppgift är att söka potentiella kunder och kontakter som 
kan gynna just det företaget som de representerar. (Hollensen, 2001) Den direkta exporten 
handlar om att företag själva tar hand om exporten och detta innebär att företaget tar större 
risker men det kan även leda till större del av vinsten. (Kotler et al. 2001) 
 
Hollensen (2001) tar också upp att företag inom direkt export själva tar hand om 
dokumentationen, leveransen och prissättning innan den säljs vidare till agenter och 
distributörer.  
 
Joint venture är ett samarbete mellan två eller flera parter som producerar eller marknadsför 
sina produkter. Parterna befinner sig i olika länder var ifrån de kan utbyta kunskap och 
resurser med varandra. Skillnaden mellan export och joint venture är att engagemanget, 
kontrollen, risken och vinstmarginalen blir högre vid joint venture och flexibiliteten minskar 
en aning. Denna satsning är mer kostsam för företag då de skjuter in mer pengar i projektet. 
En föredel är att företag delar på kostnaderna och förlusten blir mindre vid ett eventuellt 
misslyckande. En nackdel kan däremot vara att företag inte får ut hela vinsten utan måste dela 
den med sina partners. Det finns fyra olika typer av joint venture. Den enklaste vägen för att 
träda in på en internationell marknad är licensiering som betyder att företag har en 
överenskommelse med ett annat företag som får licens på att använda deras 
tillverkningsprocess, varumärkesnamn eller andra tillgångar. Den andra typen av joint venture 
är tillverkningskontrakt vilket innebär att ett företag har ett kontrakt med ett annat företag om 
att få använda deras produkter och tjänster på marknaden. Den tredje typen är 
managementkontrakt där produkten inte har lika stor betydelse utan företag köper in 
managementkompetens för att utveckla sin verksamhet. Den sista typen av joint venture är 
joint ownership som innebär att företag köper in sig i ett annat företag för att dela på risker 
och vinster. (Kotler, 1996) 
 
Direktinvestering är den största grad av engagemang, risk, kontroll och vinstpotential, men 
här är flexibiliteten låg. Om ett företag har djupa erfarenheter från den utländska marknaden 
och marknaden är tillräckligt stor finns det stora möjligheter till avancemang. Genom 
direktinvestering kan företag starta upp ett dotterföretag eller köpa ett existerande företag. 
Fördelen med direktinvestering är lägre kostnader i form av billigare arbetskraft eller 
råmaterial. Företag kan även förbättra sin image genom ett bra utfört jobb och få en djupare 
relation till regeringar, kunder, lokala leverantörer och distributörer. Det medför även att 
företagen får full kontroll över investeringarna och utvecklingen av tillverkningen och 
marknadspolicy. Nackdelen med direktinvestering är att företag möter flera risker som t.ex. 
regeringsbestämmelser och sänkning av valutor. I vissa fall har företag inga val utan måste 
acceptera vissa risker när det gäller direktinvestering.                      
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2.6  Strategi 
 
Strategi är ett medel för att uppnå ett mål i den militära terminologin, det är därifrån 
strategibegreppet har sitt ursprung. Begreppet har fått en stor spridning inom 
managementlitteraturen och en stor grupp forskare är eniga om att förslå att strategi handlar 
om företagets långsiktiga inriktning. (Andersson, 2001) Strategisk fokusering är en 
förutsättning för att lyckas med internationalisering. Svenska företag har fått en konkurrens, 
som kommer att lägga grunden till en positiv utveckling av företagandet under de närmsta 
åren. Strategisk fokusering betyder att företagen koncentrerar sig på resurserna på företagets 
starka sidor, unika kompetenser och nöjda kunder. (Fernström, 1993) Det viktigaste för ett 
företag är att kunna anpassa sig till viktiga yttre faktorer som omvärlden, konkurrenterna, 
konjunkturer och tekniska utveckling dock betonar forskare också företagets interna resurser. 
En intern resurs som kan framhävas extra mycket är företagsledningen. En annan skillnad är 
om det är innehållet i strategin eller implementeringen som är viktigast. Det hävdas att 
strategins innehåll är av mindre betydelse än implementeringen. Under 1960-talet fick 
begreppet strategi ställning i litteraturen som handlade om hur företag skulle drivas. De 
enskilda företagen och den totala ekonomin förväntades växa kontinuerligt och problemet för 
företagsledningen var att placera företagets resurser på ett sådant sätt att avkastningen 
maximerades. För att uppnå detta var det viktigt att göra en prognos för vilka delar av 
ekonomin som hade de största tillväxtmöjligheterna. En viktig fråga blev hur ett företag skulle 
växa. (Andersson, 2001) 
 
Grunden för detta strategisynsätt var att beslutsfattarna var rationella och kunde fatta beslut 
med hjälp av säkra prognoser. På vilket sätt företag skulle växa blev de strategiska besluten 
som skulle fattas. (Andersson, 2001) Ansoff (1965) utvecklade i enighet med detta synsätt 
nedanstående matris för att analysera företags olika utvecklingsmöjligheter. Matrisen 
behandlar ett företags olika tillväxtalternativ med hänsyn till nya marknader och nya 
produkter. Det är dock inte nödvändigt att koppla kategoriseringen till en syn på rationellt 
beslutsfattande. Det går att använda kategoriseringen till att diskutera inriktningar på företags 
tillväxt oberoende av hur dessa har tillämpats. Beroende på om ett företags erbjudande 
domineras av tjänster eller varor och huruvida förtagen vänder sig till konsumenter eller 
företag finns det olika förutsättningar för olika tillväxtstrategier. Konsumentföretag bygger sin 
tillväxt mer på marknadspenetrering än företag som vänder sig till företag. Sverige är ett litet 
land men vi har dock nästan nio miljoner invånare och ett stort antal konsumenter att bearbeta 
innan nya marknader behöver penetreras. (Andersson, 2001)  
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Befintliga produkter  Nya produkter 
 
 
 
Befintlig marknad  Marknadspenetrerings-   Produktutvecklings- 
  strategi    strategi 
    
Ny marknad   Marknadsutvecklings-  Differentierings- 
  Strategi   strategi 
   
 

Fig.2.3 Ansoffs produkt/ marknads matris 
(Ansoff, 1965 s.99) (Andersson, S 2001)  

 
För att företag ska exportera måste företagen först fullt utnyttja den nuvarande marknaden för 
att sen kunna få maximal lönsamhet och volym. Många olika problem kan uppstå på en 
vidgad marknad, trots det är det som regel mera fördelaktigt att öka avsättningen av ett 
befintligt sortiment på en internationell marknad än att utveckla nya produkter på en 
begränsad marknad. (Engdahl, 1990) 
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3 Metod 
 
 
I det här kapitlet redogörs metodvalet där vi presenterar hur vi har gått tillväga med 
insamlingen och uppbyggnaden av denna uppsats. Metodkapitlet består av induktiv eller 
deduktiv ansats, målet med undersökningen, kvalitativ eller kvantitativ metod, val av 
undersökningsansats, datainsamling, urval, validitet och reliabilitet.     
 
 

3.1 Induktivt eller Deduktivt? 
 
Det uppstår en stor oenighet angående om vilken strategi som är bäst lämpad för att få grepp 
om verkligheten. Dessa två strategier är induktiv kontra deduktiv. Den induktiva ansatsen 
utgår från empirin till teorin, här går forskarna ut till verkligheten helt utan förväntningar där 
de samlar in all relevant information och sätter sig ner och systematiserar de data som de har 
fått in. Genom den insamlade informationen formuleras sedan teorierna. Deduktiv 
datainsamling utgår från teori till empiri, denna strategi bygger på 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. (Jacobsen, 2002) 
 
Genom vår tolkning av dessa angripssätt har vi kommit fram till att använda oss av den 
deduktiva datainsamlingsmetoden. Detta pga. att vi utgår från teorin till empirin då vi först 
har undersökt olika teorier för att sedan se om det stämmer överens med verkligheten. Med 
hjälp av intervjun kommer vi att se likheter och skillnader mellan teorin och empirin. Vi 
arbetade med våra teorier innan vi kontaktade företaget vi skulle intervjua, vilket betonar vårt 
val av metod. 
 

3.2 Målet med undersökningen 
 
Jacobsen (2002) tar upp två olika steg för en undersökning: 
 

• Beskrivning, innebär att genom en undersökning få bättre förståelse om hur ett 
fenomen ser ut. Exempel på detta kan vara att beskriva arbetsmiljön inom en 
organisation eller hur en reklamfilm uppfattas av kunder.   

 
• Förklaring, här förklaras varför ett fenomen uppstod, exempelvis förklarar varför så 

många anställda slutar i en organisation eller varför en reklamkampanj inte fick de 
önskade effekterna. 

 
Yin (1989) tar ytterligare upp ett steg för en undersökning: 
 

• Utforskande. Yin (1989) har placerat det utforskande steget först där han syftar på att 
forskare undersöker olika möjligheter till ett konkret fenomen. Denna ansats handlar 
om att vara så smidig som möjligt för att sedan vägledas framåt.     
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Vårt huvudmål för undersökningen är beskrivande eftersom vi vill få reda på hur 
internationaliseringen gick till för det företag vi undersökte och vilka problem som 
uppkommer. Den är även delvis förklarande därför att vi ville undersöka hur fenomenet 
uppstod. Slutsatserna från teorin och empirin medförde att studien blev beskrivande, för att vi 
ville se hur fenomenet såg ut.  
 

3.3 Kvalitativ och kvantitativ metod 
 
Kvale (1997) definierar skillnaden mellan forskningsmetoderna kvalitativ och kvantitativ. 
Den kvalitativa syftar på arten och beskaffenheten om något. Den kvantitativa syftar på hur 
mycket, hur stort och mängden av något. Författaren tar också upp att den kvalitativa analysen 
kan ses som en kemisk analys menad att identifiera ett ämnes beståndsdelar och den 
kvantitativa analysen som en kemisk analys menad att bestämma mängden av ämnets 
beståndsdelar.      
 
Kvalitativ och kvantitativ metod kan ses som två ytterpunkter på en skala som visas på 
figuren nedan. Den rena kvantitativa metoden är ett frågeformulär där alla svar ges via givna 
svarsalternativ och den rena kvalitativa metoden används genom ett öppet samtal om ett ämne 
mellan respondenter och undersökare. Den blandande metoden kan kombineras mellan de två 
olika metoderna och därmed begränsa några av nackdelarna. (Jacobsen, 2002)  
 
 
 
 
 
 
 
 
Öppet samtal,  Intervju med   Frågeformulär med 
eventuellt knutet   delvis fasta frågor/ enbart fasta svars- 
till ett tema.   frågeformulär med alternativ. 
   öppna frågor. 
 

  Fig. 3.2 Kvalitativ och kvantitativ metod som ändpunkter på en 
skala. (Jacobsen., 2002) sid. 139 

  
Vårt val av forskningsmetoden blev den kvalitativa ansatsen, då vi tyckte att det gav en 
tydligare och djupare förståelse för vår undersökning. Efter vårt val av ett mindre företag är 
vår valda metod relevant då företagets VD hade den kunskap och information som vi var i 
behov av. Därför använde vi oss av öppna intervjuer för att få ett djupare perspektiv om ämnet 
och för att vi vill ha konkreta och innehållsrika svar.      

 

Rent kvalitativ 
metod 

Blandad  
metod 

Rent kvantitativ 
metod 
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3.4 Val av undersökningsansats   
 
Fem olika undersökningsansatser, fallstudie, experiment, historia, skrivbordsundersökning 
och survey förklaras nedan:     
 
Fallstudie: Är en form av studie där själva studieobjektet är avgränsat i tid och rum, det 
innebär undersökning av ett fåtal objekt (företag, bransch) i en mängd avseenden. (Jacobsen, 
2002) 
 
Experiment: Är en undersökning där forskaren har två helt olika grupper, den ena gruppen 
utsätts för ett experiment (manipulation) och den andra inte. Efter detta genomförande samlas 
det in information från grupperna både före och efter experimentet. Av jämförelsen av 
grupperna kan forskaren få fram effekten av experimentet. (Jacobsen, 2002)      
 
Historia: Är en strategi att föredra när det inte finns access eller kontroll. Det handlar om 
dåtid. Det finns ingen speciell person att undersöka utan här förlitas det på äldre dokument 
och kulturella aspekter som bevis på källa. Yin, (1989)  
 
Skrivbordsundersökning: Undersökning då forskaren söker information i andrahandskällor så 
som facklitteratur, offentlig statistik och databaser. (Laurelli) 
 
Survey: Grundas oftast på ett urval av individer, hushåll, företag eller andra enheter. Urvalet 
blir utsatt av någon form av observation, utfrågning eller någon sorts mätning. Genom 
mätningarna dras slutsatser av undersökningarna. Wärneryd, (1990) 
 
 
 
 
Tabellen visar de olika undersökningsansatserna: 
 
Strategi  Typ av   Kontroll över  Fokusering på samtida  
 forskningsfråga situationen  händelser 
 
Experiment   Hur, varför  Ja   Ja 
 
Survey   Vem, vad,   Nej   Ja 
   Hur många,  
   Hur mycket 
 
Skrivbords-   Vem, vad,   Nej  Ja/Nej  
undersökning Hur många, 
   Hur mycket 
 
Historia   Hur, varför  Nej   Nej 
 
Fallstudie      Hur, varför  Nej   Ja   

 
Tabell 3.3 Relevanta situationer för olika undersökningsstrategier (Yin 1989) sid. 17 
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Anledningen till att vi har valt att använda denna modell är för att tydliggöra vårt val av 
undersökningsansats. Den ansats vi valt för vår undersökning är fallstudie då våra frågor 
oftast består av varför och hur, ex. varför och hur gick internationalisering till. Valet vi gjorde 
beror på att vi hade ett fallföretag där vi undersökte ett specifikt ämne, och där ansåg vi att en 
fallstudie gav oss de svar som vi behövde till vår studie. 

 

3.5 Datainsamling 
 
Jacobsen (2002) tar upp olika former av datainsamling. Vi behandlar primärdata och 
sekundärdata. De viktigaste typerna i primärdata är observation, öppna individuella intervjuer 
och gruppintervjuer. Det innebär att upplysningar samlas in för första gången av forskare. 
Datainsamlingen är skräddarsydd för en speciell problemställning. Sekundärdata samlas inte 
in av forskarna själva utan är befintlig sedan tidigare forskning för ett annat ändmål.  
 
Eriksson & Wiedersheim-Paul (1997) menar att det är både enklare och billigare att använda 
uppgifter som redan finns (sekundärdata). Skulle inte det räcka till så får forskaren 
komplettera med primärdata.  
 
Enligt Jacobsen (2002) finns det fyra datainsamlingsmetoder inom kvalitativ data; den 
individuella öppna intervjun, gruppintervjun, observation och dokumentundersökning.  
 

- Den öppna individuella intervjun är den dominerande formen av intervju och den 
utmärks av att undersökare och den undersökte samtalar i en vanlig dialog. 
Insamlingen sker i form av ord, meningar och berättelser. Oftast är det ansikte-mot-
ansikte intervjuer men dess kan även göras via telefonkontakt.  
 

- Den öppna gruppintervjun är lämplig då flera användare samlas till en diskussion eller 
ett samtal om ett eller flera ämnen. Denna intervju används speciellt inom 
marknadsforskning i samband med produkttester, där en grupp diskuterar för- och 
nackdelar med en speciell produkt. 

 
- Observation innebär att undersökaren ser på vad människor gör i olika situationer. 

Exempel på det kan vara att undersökaren sitter på ett bankkontor och studerar vilka 
som kommer in, vad de gör och hur de blir bemötta. Undersökaren skriver ned med 
egna ord vad som händer men i vissa fall kan han/hon använda sig av 
videoövervakning.     

 
- Dokumentundersökningar behandlar metoder för insamling av sekundärdata, medan 

de andra två metoderna behandlat primärdata. De kvalitativa metoderna är fokuserade 
på data som samlas in i form av ord, meningar och berättelser, men det kan även vara 
så att det har samlats in av andra forskare. Dessa offentliga dokument kan användas av 
andra forskare. Exempelvis på offentliga dokument är företags årsredogörelser, 
politiska självbiografier, dagböcker och brev etc.      

         
Vi använde oss av båda datainsamlingsmetoderna, primär och sekundärdata. Först använde vi 
oss av sekundärdata då vi studerade litteratur och forsknings artiklar som andra forskare har 
använt sig av vid andra ändamål. Litteraturen använde vi för att få en överblick av ämnet. 



21 
 

Denna erhöll vi på Högskolebiblioteket i Halmstad och stadsbiblioteket i Halmstad. 
Artiklarna fick vi från databaser på Högskolebiblioteket, de databaser vi använde mest var 
Emerald och ABI. Primärdata använde vi oss av när vi genomförde våra öppna individuella 
intervjuer. Våra valda intervjuer är den öppna individuella intervjun då vi ansåg denna metod 
som lämplig för vår studie. Sökorden som vi använde oss av var; internationalisering, 
internationaliseringsprocessen, hinder inom internationaliseringsprocessen. Vi sökte även 
dessa ord på engelska. Sökord som internationalisation fick vi skriva med ”s” och ”z” för att 
få mer omfattande träffar.  
 
Kvale (1997) skriver att ” tematisering syftar på den teoretiska analysen av det tema som ska 
undersökas och formuleringen av forsknings frågorna ” 
När vi utformade våra intervjufrågor utgick vi från den teoretiska referensramen. Detta gjorde 
vi för att täcka upp alla områden i teorin för att sedan kunna och analysera empirin som har 
samlats in. Tematisering utfördes under uppbyggnaden av intervjufrågorna då vi delade in 
frågorna från teorins rubriker.  
 

3.5.1 Urval 
 
Enligt Jacobsen (2002) finns det tre steg i urvalsprocessen.  
 

• Steg ett är att skaffa överblick av alla som du skulle vilja undersöka om du hade 
obegränsat med tid, pengar och analysmöjligheter.  

• Steg två är att dela in populationen i undergrupper.  
• Steg tre är att välja kriterier för urval av respondenter.  

Jacobsen (2002) anser att både vid kvalitativa och kvantitativa ansatser är ett medvetet val av 
vem vi talar med är minst lika viktig.   
 
Vårt val av fallföretag uppkom genom att vi ansåg att detta företag var väldigt intressant för 
oss. Behovet som vi hade var att hitta ett mindre företag som hade internationaliserat sig, 
därför valde vi detta företag då vi visste att företaget stämde väl in för våra behov. Vi 
bestämde oss för att respondenterna vi intervjuade skulle ha den kunskap som krävdes för att 
få den information vi ville ha. Företaget vi valde blev NYBY AB, respondenterna som vi 
valde att intervjua heter Mats Broling som är Verkställande Direktör på företaget och Ingrid 
Broling som är ekonomiansvarig. 
 
Mats Broling är utbildad civilekonom. Han började sin karriär som ekonomiansvarig på flera 
olika småföretag. Han har även haft en karriär inom bankyrket. Mats tröttnade snabbt på att 
jobba med balansräkningar, redovisningar och liknande som ingick i hans arbetssysslor. Kort 
därefter köpte han ett mindre företag i Gnosjö. Mats grundade företaget NYBY AB 1987 och 
idag är han VD och ägare.   
 
Ingrid Broling är ekonomiansvarig och ”allt i allo” på NYBY AB, Ingrid har varit med och 
startat upp företaget. Ingrid sköter också ekonomin på NYBY AB:s dotterbolag i Polen. Innan 
Ingrid började på NYBY AB jobbade hon som löneansvarig på olika företag. Ingrid har även 
jobbat på pastorsexpeditionen.  
 
Varför vi valde ekonomiansvarig och inte marknadsansvarig var för att det inte finns någon 
tillsatt marknadsansvarig. NYBY AB är stationerat i Gnosjö. En annan anledning till varför vi 
valde företaget var för att det ingår i GGVV-regionen (Gislaved, Gnosjö, Värnamo och 
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Vaggeryd) och detta är känt för de stora antalen av mindre företag. Valet av företag avgjordes 
också för att en av oss författare är långväga släkt med respondenterna och underlättade 
kontakterna med företaget. Genom denna personliga kontakt visste vi att företaget kunde 
besvara våra frågor. Detta var väldigt positivt för oss, då både vi och respondenterna var mer 
avslappnande och bidrog till djupare ingång i företaget.    
 

3.5.2 Data analys 
 
Intervjufrågorna delade vi upp i teman utifrån teorin för att sedan med hjälp av en diktafon 
spela in intervjuerna. Samtidigt skrev vi ner stödord och viktiga årtal på anteckningsblock. 
Under intervjuerna gjorde vi inflikningar för att få respondenterna att utveckla sina svar då de 
svarade kortfattat. Författarna Miles & Huberman (1994) förklarar att det är viktigt att få 
respondenterna att utveckla sina svar om det skulle behövas. Empirin bearbetades genom att 
vi flera gånger lyssnat på bandet. Vi skrev ner ordagrant vad respondenterna berättade för att 
sedan skriva empirin i en mer sammanhängande text.   
 
Miles & Huberman (1994) menar att en kontroll av det insamlade materialet måste göras för 
att se om de viktigaste frågorna har besvarats. Våra huvudbegrepp på intervjuerna bestod av 
på vilket sätt företaget hade internationaliserat sig, vilka motiv de hade, vilka problem och 
hinder de stötte på, vilken process de använde sig av och slutligen deras val av strategi. Efter 
att vi har kommit in på dessa områden använde vi oss av mer djupgående och utvecklande 
frågor. Detta gjorde vi för att vara säkra på att våra frågor hade besvarats. 

     

3.6 Validitet och reliabilitet  
 
Validitet innebär att empirin måste var giltig och relevant. Det betyder att det som faktiskt 
mäts är det som önskas mätas. Det som mäts skall uppfattas som relevant och att det som mäts 
för få skall gälla för flera personer.     
 
Reliabilitet går ut på att empirin måste vara tillförlitlig och trovärdig. Det går ut på att 
undersökningen måste gå att lita på. Den måste vara genomförd på ett trovärdigt sätt och den 
får inte vara förknippad med uppenbara fel. Jacobsen, (2002) 
 
För att förbättra validiteten och reliabiliteten med studien är intervjufrågorna utformade 
utifrån vårt teoretiska ramverk. Vi har även valt att intervjua VD:n och Ekonomiansvarig på 
företaget som har goda kunskaper och det har även skett en kontroll på intervjuenkäten för att 
undvika orelevanta frågor och missförstånd. Kontrollen har skett genom att vi författare har 
undersökt frågorna noggrant för att se så att frågorna stämmer väl överens med teorin.   

 
För att öka reliabilitet har vi valt att använda oss av bandspelare vid intervjun för att inte gå 
miste om viktig information. Vi skickade vår intervjuenkät till Mats Broling och Ingrid 
Broling innan vi utförde intervjun för att de skulle vara insatta i frågorna och för att de skulle 
kunna förbereda sig. Efter vår sammanställning av intervjuerna skickade vi det till 
respondenterna för att de skulle se om vi hade uppfattat de rätt och om de ville lägga till 
något.  
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4 Empiri 
 
 
Detta kapitel innehåller det empiriska data som är insamlad och nedan presenteras de två 
intervjuer som utfördes. Först redovisas företagsbeskrivningen och sedan följer resultatet av 
den insamlande data.  
 
 
 
NYBY AB  är ett familjeföretag som specialiserar sig på produktion i plåt, tråd och plast. 
Deras huvudsakliga produktgrupper är trädgårdsredskap, leksaker, lekredskap i plast och 
metall. Verksamheten består av äkta småländsk företagaranda och de har full kontroll över 
hela produktionsprocessen i deras moderna anläggning i Gnosjö. Vilket medför att de 
garanterar en hög och jämn kvalitet, de är också en av få tillverkare av leksaker och 
trädgårdsprodukter i Skandinavien. NYBY AB arbetar efter kundernas önskemål och behov, 
de erbjuder flexibla lösningar med hänsyn till såväl produkternas utformning som sortiment 
och förpackning. I ett nära och fruktbart samarbete med kunderna växer ständigt nya 
skräddarsydda produkter fram, där de redan från början bygger in marknads och 
produktionsanpassningar i produkten. Företaget har idag 16 anställda, och ett fåtal 
timanställda. Företaget omsätter ca 50 miljoner kronor.  
Affärsiden lyder: ” Utveckla egna artiklar för konsumentsektorn inom trädgård och lek”.  
 
 
Den tidiga etableringen  
När NYBY AB startades 1987 var målet att etablera sig på den svenska marknaden och få en 
stabilitet i företaget. När väl företaget fick igång verksamheten på den svenska marknaden 
uppkom nya utmaningar och de ville utveckla företaget ytterligare. Företaget började inse att 
den inhemska marknaden var relativt liten och de kände att de var tvungna att utöka 
produktionsvolymerna för att kunna investera. Detta tankesätt var ett måste för att företaget 
skulle överleva och kunna utvecklas ytterligare. Investeringar var ett mål för att företaget 
skulle kunna utveckla produktionen. Eftersom förtaget producerade på ett hantverksmässigt 
sätt hade detta lett till företagets död och dessa mål var nödvändiga. NYBY AB ansåg också 
att Sverige hade en för liten marknad för att sälja produkter och de menade att i Sverige måste 
det säljas en kunskap istället för en vara. 1989 hände något som besvarade dessa tankar. Av 
en ren tillfällighet tog agenter från företag i Norge, Danmark och Finland kontakt med 
företaget. Dessa agenter jobbade med andra företag i Gnosjö och agenterna sökte efter nya 
uppdrag. Företag som exempelvis Gnosjö Konstsmide rekommenderade NYBY AB som en 
utmärkt satsning. Efter ett visat intresse från NYBY AB:s sida utvecklades en relation mellan 
parterna och ett affärsmässigt samarbete inleddes. Denna tillfällighet gjorde att företaget 
kunde börja med sin export av trädgårdsredskap till de nämnda grannländerna. Detta 
medförde början av NYBY AB:s internationalisering. Nu fick företaget upp ögonen för de 
utländska marknaderna och såg sina utvecklingsmöjligheter. Företaget ansåg att dessa länder 
var bekväma att börja internationaliseringen med. Tänkandet och mentaliteten var väldigt lika 
i länderna vilket gör att kommunikationen var enkel. Det hade varit besvärligare om 
internationaliseringen hade börjat med länder långt bortom gränserna där mentaliteten och 
språket är väldigt olika. Trots att Norge, Danmark och Finland har samma tänkande ansåg 
företaget att det var lättare att göra affärer med en norrman än med en dansk. Detta pga. de 
tyckte att norrmän har en ännu mer liknade mentalitet med en svensk.    
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Den stora expansionen 
Eftersom företaget hade begränsade kunskaper om de utländska marknaderna, försökte de på 
olika sätt hitta en bra lösning på den fortsatta internationaliseringen. De experimenterade sig 
fram genom att kontakta handelskammare och ambassader i olika länder för att hitta företag i 
samma bransch. Detta gav dock inte den respons som företaget hade hoppats på. Istället fick 
de tänka om i nya banor och började då titta på större företag i samma bransch. 1991 tog 
NYBY AB kontakt med BRIO som är en av Sveriges största leksaks återförsäljare. De båda 
parterna kom överens om att träffas på leksaksmässan i Nürnberg för att diskutera ett 
eventuellt samarbete. På mässan demonstrerade NYBY AB sina produkter och fångade 
BRIO:s intresse. Ett samarbete påbörjades som gynnade båda parterna. Samarbetet med BRIO 
gjorde att företaget påverkades väldigt positivt och nya dörrar öppnades upp. Genom BRIO 
fick företaget många nya kontakter och kunder i nya världsdelar. BRIO fungerade som en 
mellanhand samt som en återförsäljare åt NYBY AB. BRIO är en väldigt stor koncern och har 
dotterbolag runt om i världen, som t.ex. i USA och England. Detta medförde att dotterbolagen 
skötte kontakten och marknadsföringen av produkterna i de olika länderna. Samarbetet gav ett 
väldigt bra och framgångsrikt resultat då omsättningen steg från 10 till 20 miljoner kronor. 
Innan expanderingen till USA hade företaget en successivt stigande omsättning på 5 till 10 
procent om året. 
 
Kontakterna som NYBY AB skapade och skapas än idag är genom mässor i utlandet som t.ex. 
leksaksmässan i Nürnberg och trädgårdsmässan i Köln. På mässorna knyter de nya kontakter 
och på sikt har detta varit grunden till nya kunder. Dessa kontakter är viktiga då relationer 
skapas mellan parterna. Relationerna försöker företaget värna om för att de anser att det är 
viktigt för företagets framtid. Mässorna är oerhört viktiga för företaget då produkterna 
demonstreras och företaget kan visa sitt ansikte utåt. Kontakter med olika agenter skapas även 
på mässorna. En fördel för företaget är att träffa en seriös agent som kan hjälpa till att hitta 
nya kunder. När väl företaget träffar en agent får denna jobba på provision eller på fast 
räkning. Detta är att föredra då företaget själva slipper ha något utlandskontor, exportkontor 
eller några anställda utomlands. Agenterna utomlands får själva ta hand om relationerna till 
kunder och all marknadsföring. Genom att agenterna ordnar nya kunder medför detta att 
NYBY AB får tillgång till nya relationer. Dessa relationer kan i sig också ge ytterligare nya 
kontakter som gynnar företaget.  
 
Expanderingen till USA var det stora genombrottet för företaget vilket resulterade i en 
ekonomisk förbättring. Den tidiga internationaliseringen till Norge, Danmark och Finland 
resulterade inte i lika stora ekonomiska vinster utan i mer affärsmässiga ökningar. Dessa 
affärsmässiga ökningar ansåg företaget viktiga då de såg de framtida relationerna som väldigt 
viktiga. Det stora genombrottet förde även med sig en del problem. Företaget var relativt litet 
och de stora produktionsvolymerna skapade problem. När kunderna väl blev intresserade av 
produkterna vill de ha produkterna så snabbt som möjligt. Det var svårt för NYBY AB att 
tackla och uppfylla dessa krav. De blev tvungna till att anställa och utbilda ny personal samt 
köpa in nya maskiner. Det fanns även krav från kunderna att produkterna skulle packas på 
speciella vis. Företaget hade endast en utrustning som kunde producera dessa produkter vilket 
ledde till att all personal fick jobba väldigt hårt. Engagemanget från personal och familj var 
otroligt stort där alla stöttade varandra och visade en enorm vilja. Detta var viktigt då de inte 
hade den kunskap som behövdes för att exportera till USA. Brist på kunskap var alla dessa 
nya krav från kunderna, allt ifrån rätt kartong, rätt innehåll, rätt etikettering. Största problemet 
som företaget hade med produkterna var bl.a. ett problem som inte finns i Sverige som tog 
långt tid att inse. Detta problem var att produkterna som transporterades via båt till USA fick 
skav problem genom att båten skakade. Problemet undersöktes men det tog lång tid innan de 
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kom på att det var skakningarna på båten som orsakade skaven på produkterna. Lösningen till 
detta var genom att lägga en folie mellan produkterna.  
 
NYBY AB började expandera exporten av leksaker med hjälp av BRIO:s kontakter. De kom 
även in i andra länder som t.ex. Australien, Chile, Frankrike, Spanien och Italien. De försökte 
även slå sig in på marknaderna med trädgårdsprodukterna men lyckades aldrig. Orsaken till 
detta var att dessa länder har en annan uppfattning om design och utformning. Exempel var 
när företaget försökte ta sig in på den engelska marknaden. De hade andra krav på 
produktutformningen och NYBY AB:s produkter passade inte in. De flesta 
trädgårdsprodukterna i England var gjorda av kråmat material som var mycket mer 
uppskattande. Efter dessa försök valde NYBY AB att begränsa sig med trädgårdsprodukterna 
endast till Skandinavien där det fanns samma tänkande kring produkterna. Inriktningen av 
produkterna blev indelade där trädgårdsprodukterna begränsades till Skandinavien och 
leksaksprodukterna till de övriga länder i världen. 
 
Nya utvecklingsmöjligheter 
Kontakterna med Gnosjö Konstsmide medförde att NYBY AB började inhandla en särskild 
tråd till trädgårdsprodukterna från ett företag i Polen. Efter ett tag valde Gnosjö Konstsmide 
att inte jobba mer inom trädgårdsverksamheten. Kontakten som NYBY AB hade i Polen 
slutade på företaget och ville istället inleda ett samarbete med NYBY AB. Detta bidrog till att 
de grundade ett företag i Polen år 1994 där kontakten tillsattes som VD för det nya 
dotterbolaget. Dotterbolaget är endast ett producerande företag som tillverkar tråd och allt 
som produceras skickas med lastbilar till NYBY AB. I dotterbolaget finns det fyra anställda 
och företaget används endast för egen vinning. Varför företaget valde att bilda ett dotterbolag 
i Polen var för att råvarorna och personal kostnaderna var lägre än i Sverige. Efter hand blev 
råvarorna dyrare och internationella priser infördes. Trots det är personalkostnaderna 
tillräckligt låga för att det ska löna sig.  
 
NYBY AB fortsatte sin utveckling och försökte med tiden skaffa nya kontakter. Samtidigt 
försökte de även behålla de befintliga kunderna. Företaget försökte behålla dessa kunder 
genom att bjuda in dem till företaget, ringa dem och göra besök någon gång om året. 
Företaget skickar även julklappar som består av två flaskor vin till de största kunderna. De 
största aktiviteterna för att behålla kunder och utveckla relationerna var på mässorna där de 
bjöd ut dem på fina middagar. Detta ansåg företaget också som ett problem eftersom det tar 
tid och är resurskrävande. Företaget anser att de skulle vilja utöka dessa aktiviteter samt gör 
flera kontinuerliga besök. De tror att flera kontinuerliga besök hade medfört till bättre 
relationer vilket hade lett till ett ökat resultat. Företaget tror även att dessa besök hade kunnat 
leda till förbättrad marknadsföring, produktkataloger, förpackningar och kunna anpassa till 
varje lands behov och dess kunder.  
 
Tre år efter etableringen av dotterbolaget i Polen gjordes ännu ett försök med 
trädgårdsprodukterna. NYBY AB köpte upp ett företag i Tyskland som var stationerat i 
Lübeck vilket ägdes av Gnosjö Plast. Företaget hade goda relationer med Gnosjö Plast och 
detta medförde att NYBY AB kunde köpa verksamheten i Tyskland år 1997. Gnosjö Plasts 
dotterbolag tillverkade parasollfötter men valde att avgränsa det från sortimentet. NYBY AB 
tog över produktionen av parasollfötter samt började producera samma trädgårdsprodukter 
som de hade hemma i Gnosjö. Denna satsning var viktigt för att slå sig in på den tyska 
marknaden, dock var denna satsning ett väldigt stort problem. Problemet var helt enkelt att 
företaget inte hade den kunskap som krävdes. Företaget hade inte den språkliga kunskap som 
behövdes. Det räckte inte och accepterades inte av hierarkin i det här företaget att endast 
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kunna engelska. NYBY AB förstod att det skulle bli svårt för dem att komma in på den tyska 
marknaden eftersom det var ett främmande språk och en annan mentalitet. Företaget kände 
även att det var svårt att göra affärer med någon från utlandet än med en landsman. NYBY 
AB fick ta ett svårt beslut eftersom de kände att de inte skulle fungera. De valde att sälja 
dotterbolaget och sälja alla maskiner. Företaget anser att det är svårt och det tar tid att hitta de 
rätta kontakterna. De anser att de gjorde ett förhastat beslut att köpa dotterbolaget. De anser 
att de borde ha skaffat mer marknadskännedom för att få en hel het kring marknaden.  
 

”All export härvar mer arbete än inhemsk försäljning” 
 
Med detta menar företaget att det är mer krävande att ha en exportavdelning än att driva den 
inhemska försäljningen. Samtidigt är det väldigt resurskrävande att ha ett dotterbolag för ett 
mindre företag. De menar att det är viktigt för företaget att få hjälp av agenter och andra 
personliga kontakter för att slippa dessa problem. Företaget anser att dessa kontakter är 
väldigt viktiga då de inte har någon exportavdelning som de anser är väldigt resurskrävande. 
Den inhemska marknaden har alltid varit bra. Med bra menar företaget att den är enkel. De 
förklara att det är lättare när man kan språket, känner till konkurrenterna, leverantörerna, 
kunderna och vilka grossister som finns. Helheten är lättare att känna till på 
hemmamarknaden än på den utländska marknaden. Företaget antyder att det är lättare att 
lyckas i Tyskland om man är tysk eller måste språket behärskas väldigt bra. Exempelvis 
menar de att de misslyckades i Tyskland för att de inte kunde språket samt för att de inte var 
tyskar. De förklarade skillnaden i Polen där de hade en polsk kontakt som tog hand om 
språket och produktionen.  
 
Konkurrenterna var också en bidragande faktor till varför NYBY AB misslyckads med sitt 
dotterbolag i Tyskland. Det råder stor konkurrens i Tyskland mellan liknande produkter. Den 
största konkurrenten är Gardena. Andra konkurrenter som företaget nämner är Fiskas som är 
stationerat i Finland och företag från China. NYBY AB menade att konkurrenterna från China 
kan erbjuda samma produkter av samma material för mycket billigare priser. Det kan vara 
mellan 30-50 procent billigare. Trots det anser inte företaget att det finns någon rädsla för den 
hårda konkurrensen från China. Då de anser att stora volymer måste beställas för att det ska 
bli billigt och frakterna tar lång tid. Samtidigt menar företaget att relationerna och 
pålitligheten mellan varandra blir allt viktigare. Företaget tror att i framtiden kommer det att 
bli dyrare att transportera produkterna p.g.a. det blir dyrare med bensin och olja. Detta 
kommer även bli ett ekonomiskt hinder för NYBY AB då de exporteras till länder som USA, 
Chile och Australien. En fördel som de har är att när de säljer till de utländska marknaderna så 
behöver de inte tänka på om de förlorar eller vinner på växlingskursen. Detta för att företaget 
säljer alltid i svenska kronor och det har aldrig varit ett problem för kunderna utan det har 
accepterats.  
 
Produktutveckling 
En nackdel som NYBY AB har är att de producerar säsongsbetonade produkter, - både 
trädgårdssidan och leksakssidan är under samma period vilket gör att det blir kapitalbindande. 
Med kapitalbindande menar de att de binder kapital från september till april, eftersom 
produkternas användningsperiod är under vår och sommar. NYBY AB har som komplement 
försökt att sälja in leksaksprodukterna på den Australiensiska marknaden för att minska den 
säsongsbetonade perioden. Än så länge har inte företaget lyckats sälja så mycket som de hade 
hoppats på utan de har bara lyckats att sälja till en del förskolor. De tycker att 
försäljningsvolymen är för liten på den Australiensiska marknaden efter som företaget inte har 
lyckats hitta någonting på konsumentsidan. NYBY AB kom in på den Australiensiska 
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marknaden med hjälp av BRIO som hade kontakter i landet. Företaget använde sig av sina 
befintliga produkter till de nya marknaderna. De har då och då fått anpassa produkterna efter 
kundernas önskemål. Exempel på detta är den Australiensiska marknaden då de fick andra 
krav på produkterna eftersom de ultravioletta strålarna är så starka att de fick ha en speciell 
produktion med mera speciella färgpiggment. Detta har medfört att de har varit mer försiktiga 
med just denna marknad.  
 
Företaget har varit tvunget att testa produkterna för att bli godkända av det startliga 
provningsinstitutet eller andra institut för att produkterna skulle bli CE-märkta. CE-
märkningen betyder att de uppfyller vissa kriterier inom miljön. Förtaget har även gjort 
förändringar på vissa produkter. De har t.ex. ändrat färg från år till år och designförändringar 
har även skett. Eftersom produkterna är statiska har de alltid försökt komma med nya 
produkter och kompletterat med dem gamla. Kraven på de nya produktändringarna har gjort 
att företaget har fått nya segment i lagerhållning och produktion.  
 
2000-talet 
Trots att företaget har haft turen på sin sida så förklarar de att det har blivit tuffare de senaste 
fem åren. Den tuffa tiden uppstod då BRIO under 2000-talet fick omstrukturera sin 
verksamhet p.g.a. sin dåliga lönsamhet. Detta medförde att BRIO fick dra sig tillbaka från 
exempelvis Chile, Australien och en del av USA. Under BRIO:s omstrukturering fick NYBY 
AB ta över vissa kontakter och kunder. Detta var ingen önskan från NYBY AB:s sida då de 
ansåg att BRIO gjorde ett bättre jobb än vad NYBY AB gjorde. BRIO kunde utföra ett bättre 
jobb därför att de har en organisation som sitter i USA och kunde göra kontinuerliga besök till 
de övriga länderna. På grund av detta tappade NYBY AB marknadsandelar och kunde inte 
sälja samma volymer som innan. Företaget kunde inte sälja i samma volymer som de gjorde 
tidigare med BRIO:s hjälp. De kontakter som de fick tar företaget varsamt hand om genom 
goda relationer och bra överenskommelser. NYBY AB inriktar sig mest på den inhemska 
marknaden och försöker bibehålla de utländska kontakterna och relationerna. Deras mål var 
att inte ha några låsningar, med det menar dem att de är öppna för alla förslag. Företaget 
försöker än idag skapa nya kontakter och kunder genom mässor och goda relationer.  NYBY 
AB har precis genomgått ett generationsbyte där barnen har fått gå in i företaget. 
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5 Analys 
 
 
I detta kapitel kommer vi att analysera det empiriska materialet som har samlats in på NYBY 
AB mot den teoretiska referensramen. Vi kommer att presentera den teoretiska ramen först 
och därefter det empiriska materialet.     
 

 

5.1 Uppsalamodellen 
 
Johanson et al. (2002) menar att det fanns två utgångspunkter som var givna i starten av 
uppsalamodellen. Den första punkten är att företag i allmänhet gick utomlands när de 
fortfarande var relativt små och att deras internationella utveckling hade att göra med att de 
växte på utländska marknader. Här ses likheter med hur NYBY AB jobbade under 
internationaliseringen. NYBY AB:s internationalisering började efter 2 år, företaget kände 
redan då att det behövdes nya marknader. De var inte särskilt stora när internationaliseringen 
tog fart men efter samarbetet med BRIO växte deras utländska marknad och företaget 
utvecklades. Den andra utgångspunkten som Johanson et al. (2002) tar upp handlar om 
företags beteende, detta visas i företags beslutsfattande då det präglas av begränsad kunskap. 
Företaget förklarade att de inte hade några speciella förkunskaper om den utländska 
marknaden. BRIO skötte mestadels av kontakterna i början men när NYBY AB tog över de 
utländska kontakterna var de tvungna till att lära känna kunderna. De berättade att det var 
svårare att göra affärer med någon från utlandet än med en landsman. Detta tycker vi kan vara 
relevant då svårare att förstå språket och mentaliteten samt att det är viktigt att känna 
tryggheten i det egna landet. Johanson et al. (2002) utformade en modell av företags 
internationaliseringsprocesser vilket gör att dessa processer fungerar som ett samspel mellan 
kunskapsutvecklings och växande utlandsengagemang. Modellen består av fyra kopplade 
huvud begrepp, marknads engagemang, marknads kunskap, engagemangsbeslut och löpande 
aktiviteter. NYBY AB har använt sig av denna modell med hjälp av BRIO, där BRIO hade 
stor kunskap av marknaden. BRIO hade den stora biten av marknadsengagemang som ledde 
till engagemangsbeslut via löpande aktiviteter som i sin tur ledde fram till att NYBY AB fick 
kunskap av marknaden. Efter att BRIO drog sig tillbaka fick NYBY AB ta hand om det mesta 
men de erkänner att just denna bit hade kunnat bli bättre. Vi anser att detta ledde till att 
företaget mognade och fick själva ta mera ansvar angående löpande aktiviteter och 
marknadskunskap. Efterhand tror vi att företaget kommer att bli bättre inom detta område när 
de har blivit mer insatta i ämnet.          

5.1.1 Psykiska avstånd 
 
Molnár (1990) skriver att företag som börjar deras internationalisering börjar oftast på dem 
närmaste grannmarknaderna, alltså på ett minimalt psykiskt avstånd för att sedan kunna växa 
successivt under åren som kommer. När företagen har bearbetat och utvecklat den närmaste 
marknaden söker sig företagen till andra marknader som finns inom ett rimligt geografiskt 
område med liknande kultur. Därefter internationaliserar sig företagen stegvis och når tillslut 
mer avlägsna marknader. Detta stämmer bra överens NYBY AB:s val av marknad. De valde 
grannländerna Norge, Danmark och Finland som det första exportländerna eftersom de ligger 
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närma Sverige. De ansåg att mentaliteten mellan en Svensk och en Norrman är mycket bättre 
än mellan t.ex. en Svensk och en Dansk. Företaget menade att exporten till grannländerna 
fungerade bra men likt Sverige är länderna små vilket gör att de inte kunde uppnå till önskade 
marknadsandelar. Den största utökningen av exporten tog fart i USA. NYBY AB har även 
försökt att komma in i Tyskland men har inte hittat den rätta kontakten och att det råder stor 
konkurrans i landet inom liknande produkter. Vi tycker att företaget gjorde rätt att börja 
internationaliseringen med de närmsta grannländerna då vi tror att det hade varit svårt för 
företaget att börja med t.ex. Asien marknaden. Vi anser detta är för att vi tror att det kräver 
mycket mer kunskap om de nya länderna som t.ex. kunskap om konkurrenter, marknaden 
samt mentaliteten.   
 

5.2 Nätverksmodellen  
 
Doole & Lowe (2001) menar att detta samarbete mellan företag bygger också förtroende som 
gör att relationerna förstärks mellan varandra och leder till en långsiktig affärsrelation. Detta 
samarbete förklarade NYBY AB att man eftersträvar. De förklarade hur viktigt det är att få 
bra kontakter och relationer. De goda relationerna medför att förtroendet ökar. När företaget 
misslyckades i Tyskland avbröts relationer med de tyska kontakterna. Hollensen (2001) 
förklarar att alla parter i ett nätverk kan engagera sig i nya relationer eller att gamla relationer 
kan brytas, därefter modifiera dess struktur. Det är viktigt att företag ser till sitt eget intresse 
och inte försätter sig relationer som kan skada företaget. Vi tycker att företaget gjorde rätt i att 
avbryta relationen då detta inte gav något resultat. Vi tror även att den dåliga relationen hade 
gjort att företaget hade koncentrerat sig på fel saker vilket hade lett till att företaget hade 
skadats långsiktigt. Som Hollensen (2001) skriver så gäller det att modifiera relationens 
struktur.   
 
Hollensen (2001) tar även upp att relationerna från ett företags nätverk i hemmamarknaden 
kan användas som en bro till andra nätverk i andra länder. NYBY AB förklarade att de hade 
haft stor hjälp av BRIO för att hitta nya kontakter i utlandet. De klargjorde tydligt att BRIO 
var den stora anledningen till att NYBY AB fick igång den stora expansionen. Eftersom 
NYBY AB inte hade resurserna och ekonomin för att ha en egen exportavdelning skötte 
BRIO den mesta kontakt med utlandet. De förklarade att BRIO tog hand den mesta kontakten 
med kunder när det gällde exporten. Efter ett tag när BRIO:s resultat blev sämre tog 
kontakterna som de hade kontakt med NYBY AB. Detta genom att NYBY AB och BRIO 
kom överens om att de skulle få ta del av kontakterna.  
  
Johansson och Mattsson (1988) menar att nätverk som företag etablerar i hemlandet kan lika 
väl existera långt över gränserna. Det är exakt vad som har hänt i NYBY AB: s fall, där 
företaget har haft stor hjälp från nätverket i hemmamarknaden. Detta nätverk har medfört att 
nätverket i utlandet har utvecklats. Samarbetet med BRIO, Gnosjö Konstsmide och 
kontakterna från mässorna har medfört att NYBY AB:s nätverk har utvecklats. Vidare menar 
Johansson och Mattsson (1988) att i relation till företag som internationaliserar sig visar 
nätverksperspektivet att dessa företag engagerar sig mestadels på den inhemska marknaden. 
Med detta menas att företag måste lägga en större satsning på nätverket i utlandet. De var inne 
på att eftersom NYBY AB är ett mindre företag, har dem inte resurser till andra aktiviteter 
förutom att besöka de olika mässorna utomlands. Eftersom BRIO har dragit sig tillbaka har 
NYBY AB fått ta större ansvar och detta tror vi kommer leda till att företaget utökar sina 
satsningar på de utländska nätverken.  
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5.3 Motiv till internationalisering  
 
NYBY AB började internationalisera sig för att de ansåg att hemmamarknaden var för liten i 
de branscher som de befann sig på. Det var viktigt för företaget att få upp 
produktionsvolymerna för att de skulle överleva och växa. Författaren Holmwall (1995) 
skriver att de flesta företag börjar exportera pga. att hemmamarknaden är maximalt utnyttjad 
och behöver expanderas ytterligare. Detta gör det möjligt för företagen att överleva och få en 
bättre lönsamhet. Holmwall (1995) tar upp olika motiv till varför företag väljer att 
internationalisera sig, första motivet är att företag måste öka sin marknad för att överleva. 
Författaren menar att företag måste öka sin försäljning och lönsamhet som gör att beroendet 
blir mindre av hemmamarknaden och blir mindre sårbart vid förändringar. Detta var ett av 
motiven till varför NYBY AB började exportera. Ökningen av marknaden var viktigt för att 
NYBY AB skulle överleva. Detta var nödvändigt då företaget var tvungna till att göra nya 
investeringar inom produktionen. Synsättet som författaren och företaget har tycker vi är 
viktigt för expansionen i företaget. Vi anser att om hemmamarknaden är maximalt utnyttjad 
ska företag hitta nya marknader eller använda sig av nya produkter.    
 
Andra motivet som Holmwall (1995) tar upp är att genom att företag internationaliserar sig 
ökar produktlivscykeln och lönsamheten. På hemmamarknaden har företag en 
lönsamhetskurva tills produkten blir omodern och för att förlänga livslängden på produkten 
måste företag komma in på en ny marknad.  NYBY AB började exportera på nya marknader i 
utlandet för att försöka förlänga livslängden på produkterna och för att få en bra lönsamhet. 
Eftersom NYBY AB producerar säsongsbetonade produkter försökte de komma in i 
marknader där perioden för produkterna var aktuella. Tillexempel så började exporten till 
Australien där perioden för produkterna börjar när perioden i Sverige och Europa avtar.  
 
Ett tredje motiv som Holmwall (1995) beskriver är att internationaliseringen medför att 
produktsortimentet ökar eller medför att företag gör förbättringar på produkten efter 
marknadens behov. Dessa förändringar kan innebära att företag kan dra nytta av det på 
hemmamarknaden. Internationaliseringen förde med sig att NYBY AB fick anpassa 
produkterna efter kundernas önskemål. Ett exempel på det är att NYBY AB fick andra krav 
på produkterna när de skulle exportera till Australien, eftersom de ultraviolleta strålarna är så 
starka fick företaget ha en speciell produktion och mer speciella färgpigment. NYBY AB var 
också tvungna att testa produkterna för att bli godkända av det statliga provningsinstitutet 
eller andra institut för att produkterna skulle bli CE märkta.  
 
Engdahl (1990) tar upp ett ytterligare motiv till export, där författaren beskriver ett icke 
ekonomisk motiv. Motivet kan vara baserat på odefinierade bakgrundsfaktorer som t.ex. en 
ren tillfällighet, erfarenheter från landet eller kontakter i det nya landet. För NYBY AB var 
det icke ekonomiska motivet en ren tillfällighet att BRIO hjälpte företaget få kontakter och att 
börja exportera. Utan BRIO:s hjälp hade NYBY AB haft det svårt att expandera sin marknad. 
Fernström (1993) beskriver fler motiv till varför företag ska börja exportera. Författaren 
menar att större volymer ger snabbare utdelning, kapacitetsutnyttjandet och skalfördelarna 
förbättras. Vidare tar författaren upp att när företag har tillgång till andra marknader får de 
fler impulser till produktutveckling och ökade kunskaper om konkurrenterna och andra hot 
och möjligheter. Författaren beskriver att exporten ger utvecklingsmöjligheter att få arbeta i 
en internationell miljö. Till slut menar författaren att företag inte har att göra utomlands om de 
inte har en lönsam hemmamarknad eller är beredda att satsa långsiktigt. NYBY AB gjorde det 
som Fernström nämner sist, Företaget hade en bra lönsamhet på den inhemska marknaden och 
såg internationaliseringen som ett långsiktigt projekt. NYBY AB tog hela tiden upp hur 
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viktigt det var att öka produktionsvolymen. För att göra det var de tvungna att börja med 
internationaliseringen eftersom den svenska marknaden var för liten. När NYBY AB fick 
tillgång till andra marknader bidrog de till att företaget fick utveckla sina produkter för att 
anpassa kundernas önskemål. Detta ledde till att företaget blev mer förstådda om nya hot och 
möjligheter samt att företaget anpassade sig att arbeta i en internationell miljö.    
 
Hollensen (2001) menar att anledningen till varför företag börjar exportera är för att tjäna 
pengar, men som i alla ekonomiska aktiviteter räcker det inte med en faktor för att det ska ge 
utdelning. En mix av olika faktorer är den bästa lösnigen för ett bra resultat. I NYBY AB:s 
fall var det självklart att tjäna pengar, men samtidigt har de haft en mix av de olika faktorerna 
som de olika författarna tagit upp som har gjort att de har börjat internationalisera sig. 
Hollensen (2001) skriver att Olika motiv till internationaliseringen är skillnaden mellan 
proaktiva och reaktiva motiv. NYBY AB har använt sig av de reaktiva motiven för att komma 
ut på den utländska marknaden. Exempel på reaktiva motiv som företaget har använt sig av 
var att företaget kände att hemmamarknaden var mättad, förlängning av produktlivscykeln, 
överproduktion och att minska gapet på de säsongsbetonade produkterna. Vi anser också att 
det krävs mer än ett motiv för att internationalisera sig. Det största motivet anser vi är att tjäna 
mer pengar, men samtidigt måste företag tänka på flera faktorer för att lyckas.         

 

5.4 Hinder vid internationalisering 
 
Czinkota & Ronkainen (1995) menar att företag som väljer att internationalisera sig förväntar 
sig många olika problem på vägen, med det menar författaren att riskerna blir betydligt större 
och vinsten uteblir p.g.a. av de stora satsningar företaget tar. Ett icke exporterande företag har 
inte samma risker då de är väl medvetna om sin hemmamarknad och dess risker. Företaget tog 
upp att de stora produktionsvolymerna skapade problem. Detta skapade ytterligare problem då 
de fick anställa och utbilda ny personal. Även förpackningskraven och transporten skapade 
problem.  De tog också upp att ”All export härvar mer arbete än inhemsk försäljning”, med 
det menade företaget att det är mer krävande att ha en exportavdelning än att driva den 
inhemska försäljningen. De var inne på att ett mindre företag inte har resurserna och 
ekonomin för att etablera en exportavdelning. Dessa problem har gjort att företaget har kunnat 
utveckla kunskapen om produkterna på ett sätt som gynnade företaget. 
 
Holmvall (1995) tar upp olika hinder som företag måste tänka på innan de ger sig ut på den 
utländska marknaden. Engagemang, goda förberedelser och relationer. NYBY AB förklarade 
att i ett litet företag är resurserna och ekonomin inte tillräckliga. (Holmvall 1995) skriver 
inom engagemang att företag måste satsa pengar, träna personalen, göra kontinuerliga besök, 
annonser och utställningar. De menade att detta var väldigt svårt då de kände att resurserna 
och ekonomin inte räckte till. Företaget förklarade att de inte har tid och pengar till att göra 
flera kontinuerliga kundbesök utan detta sker på mässor. Samtidigt tar företaget upp att de 
skulle vilja besöka kunderna mer för att få en bättre relation. Holmvall (1995) skriver att 
relationer tar tid att bygga upp och att det krävs goda relationer för att bygga upp ett 
affärsmässigt samarbete. Detta stämmer bra med NYBY AB:s situation då de inte kan göra 
dessa besök för att få en bättre relation med kunderna.  
 
Lavestam (1993) tar också upp några problem och hinder som företag stöter på. Författaren 
tar t.ex. upp att kunderna befinner sig på långa avstånd och pratar främmande språk. Detta 
leder till att resorna blir längre och dyrare samt att marknadsföringen och eventuella klagomål 
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blir svåra att hantera. Detta stämmer till stor del överens med NYBY AB då de misslyckades 
med etableringen i Tyskland. Företaget förklarade att de har att göra med att det är ett 
främmande språk och en annan mentalitet. De hade inte några förkunskaper om den nya 
marknaden och det är svårare att göra affärer med någon från utlandet än med en landsman. 
Lavestam (1993) tar upp ett annat hinder som stämmer överens med NYBY AB:s problem. 
Författaren förklara att kraven på produktanpassning ökar, produktgodkännande kan ta tid och 
ge upphov till extra kostnader. Företaget berättade att de fick andra krav på produkterna 
eftersom de ultravioletta strålarna är så starka att de fick ha en speciell produktion och mer 
speciella färgpiggment när de skulle exportera till Australien. 
 
Forsberg (1996) tar upp ekonomiska hinder som förklarar vilka råvarutillgångar landet har 
samt företags egna resurser och ekonomiska ställning. NYBY AB ansåg att råvarorna var dyra 
i Sverige och valde att starta ett dotterbolag i Polen som tillverkar tråd till 
trädgårdsprodukterna. De hade dessutom inte den ekonomin att starta ett liknande företag i 
Sverige i och med de höga lönerna och de dyra råvarukostnaderna.   
 
Vi tror att alla företag stöter på problem och hinder vid internationaliseringen. Vissa stöter på 
större problem medans andra mindre. Trots detta anser vi att alla företag tar lärdom av 
problemen, detta utvecklar företag på ett positivt sätt. Vi tycker att NYBY AB hanterade sina 
problem på ett bra sätt och lärde sig av sina misstag.   
  

5.5 Olika sätt att träda in på den utländska markna den 
 
Hollensen S (2001) tar upp tre olika tillvägagångssätt för att komma in på den utländska 
marknaden, Export, Joint venture och Direkt investering.  Export är den enklaste vägen att 
komma ut på den utländska marknaden där flexibilitet är viktigt och graden av engagemang, 
risk och vinstpotential är låg.  Sedan följer Joint venture där flexibilitet är mindre viktigt och 
graden av engagemang, risk o vinstpotential ökar. Till sista är Direkt investering svårast att 
koma ut på den utländska marknaden, här är flexibilitet minst viktigt och graden av 
engagemang, risk och vinstpotential hög.   
 
NYBY AB använde sig av export för att komma ut på den utländska marknaden. Det som 
Hollensen (2001) tar upp om export stämmer väl överens med det som företaget tog upp. 
NYBY AB:s engagemang på företaget var bra men deras engagemang mot de utländska 
kontakterna var mindre bra bästa och att företaget inte hade råd att ta några större risker, 
resurserna tillät inte det. De berättade också att flexibilitet var och är viktigt när de ska 
exportera, de måste anpassa produktionen, produkterna och förpackningarna efter kundernas 
önskemål. Hollensen (2001) antyder att företag som börjar med export är försiktiga i början 
för att sedan växa successivt och att produktionen sker på hemmamarknaden, exporten ger 
minst problem och förändringar för företaget. Detta stämmer helt överens om vad de tog upp 
om att de började exportera lite i taget för att sedan utveckla exporten. NYBY AB producerar 
på sin hemma marknad för att sedan sälja vidare till den utländska marknaden. Det är ett klokt 
val av företaget att börja exportera lite i taget för att inte ta några större risker. Då det är ett 
mindre företag blir det kännbart vid en misslyckad export. 
 
Vidare tar Hollensen (2001) upp att de finns Indirekt export och Direkt export. Indirekt export 
innebär att företag använder sig av mellanhänder för att komma ut på den utländska 
marknaden, det innebär att företag tar mindre risker genom att de använder sig av 
mellanhänder som t.ex. agenter som har den rätta kunskapen. Kotler et al (2001) menar att 
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direkt export innebär att företag tar själva hand om exporten och detta medför att företag tar 
större risker men detta kan leda också till större del av vinsten. NYBY AB använde sig först 
av direkt export där NYBY AB fick hjälp av agenter och kontakter från de olika mässorna. 
NYBY AB använde sig först av agenter och kontakter för att sedan gå över till direkt export 
där företaget tar vara på alla kontakter och relationer som medför att NYBY AB exporterar 
direkt till sina kunder. De får hjälp med kontakter för att sedan utveckla dessa kontakter och 
sköta exporten själva.  
 
NYBY AB har ett dotterbolag i Polen där de tillverkar endast tråd till trädgårdsprodukterna, 
där sker ingen försäljning utan bara produktion för egen vinning. De förklarade att 
dotterbolaget kom till genom ett samarbete med Gnosjö Konstsmide. De hade en kontakt i 
Polen där de tillverkade tråd till trädgårdsprodukter. Efter ett tag valde Gnosjö Konstsmide att 
inte jobba mer inom trädgårdsverksamheten. Kontakten som NYBY AB hade i Polen slutade 
på företaget och ville istället inleda ett samarbete med NYBY AB vilket ledde till att företaget 
grundade dotterbolaget. Detta stämmer överens med teorin om olika tillvägagångssätt att 
komma ut på den utländska marknaden som Hollensen (2001) tar upp. I detta fall blir det 
Direkt investering som NYBY AB har använt sig av med etableringen av dotterbolaget i 
Polen.  Hollensen (2001) tar ytterligare upp att direkt investering ger lägre kostnader i form av 
billigare arbetskraft eller råmaterial. Hollensen (2001) anser att om ett företag har djupa 
erfarenheter från den utländska marknaden och marknaden är tillräckligt stor finns det stora 
möjligheter till avancemang. Dessa erfarenheter har NYBY AB eftersom kontakten som hade 
hand om verksamheten och försäljningen till företaget är VD på dotterbolaget. Etableringen 
av dotterbolaget gav företaget billigare arbetskraft och billigare råvaror. Reason & Mughan 
(2002) skriver i sin artikel att nätverk innebär att relationer inom olika företag skapas och 
genom detta samarbete utvecklas relationerna och nätverken. Vidare skriver författarna att 
orsaken till varför mindreföretag vill etablera dessa nätverk är för att de vill utöka sin 
internationella orientering. Företaget lade stor tyngd på hur viktiga relationerna och nätverken 
var för NYBY AB:s internationalisering. De berättade att kontakterna från de olika mässorna 
gjorde att det uppkom ytterligare nya kontakter som gjorde det möjligt för att börja exportera. 
Genom att ta vara på kontakterna och ha en bra relation hoppas företaget att de ska ge ännu 
fler kontakter. En bra kund kan ge upphov till flera kunder. Vi anser att detta tänkande som 
företaget har är viktigt då de är beroende av alla kontakter. Vi tror inte att mindre företag har 
resurserna till en massiv marknadsföring och därför är relationerna oerhört viktiga. 
Etableringen av dotterbolaget anser vi var ett klokt val då företaget sparar pengar på 
personalkostnaderna och fasta kostnader.  
 
 

5.6 Strategi 
 
Enligt Andersson (2001) är det viktigaste för ett företag att kunna anpassa sig till företagets 
omvärld. Vidare menar författaren att konkurrenter, konjunkturer och teknisk utveckling kan 
vara viktiga yttre faktorer, men företagets interna resurser är också viktiga. Detta var en viktig 
punkt för NYBY AB då företaget försökte anpassa sig till omvärlden. Detta gjordes genom 
anpassning till produkter, kunder och relationer. De tog upp att strategin som NYBY AB hade 
i början av internationaliseringen var att de försökte genom handelskammare och ambassader 
i olika länder hitta företag i samma bransch. Detta gav inte något större resultat utan NYBY 
AB fick anpassa sig till omvärlden och göra som många andra mindre företag gör, det vill 
säga ta hjälp av andra större företag eller söka upp kontakter på mässor eller andra mindre 
kostnadsamma sätt. 
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Andersson (2001) tar upp att när ett företag ska maximera sin avkastning är det viktigt att 
göra en prognos för vilka delar av ekonomin som har de största tillväxtmöjligheterna. NYBY 
AB:s prognos var att de inte hade ekonomi och resurser till att ha en egen exportavdelning 
som kunde sköta all export. Genom att företaget tog hänsyn till detta satsade de istället på att 
hitta potentiella kontakter som kunde sköta delar av exportverksamheten. Andersson (2001) 
tog upp en viktig fråga om hur ett företag skulle växa, grunder för detta strategisynsätt var att 
beslutsfattarna var rationella och kunde fatta beslut med hjälp av säkra prognoser. Ansoff 
(1965) utvecklade en marknadsmatris för att analysera företags olika utvecklingsmöjligheter. 
Matrisen behandlar ett företags olika tillväxtalternativ med hänsyn till nya marknader och nya 
produkter. De strategisynsätt som NYBY AB använde sig av var marknadsutvecklingsstrategi 
och differentieringsstrategi. Marknadsutvecklingsstrategi innebär att de använde sig av 
befintliga produkter på en ny marknad vid internationaliseringen och differentieringsstrategi 
innebär att de kom med nya produkter på en ny marknad. Vi anser att de i vissa fall har använt 
sig av en mix av dessa två strategier då företaget fick utveckla sina befintliga produkter på en 
ny marknad. Hjälpen som företaget hade hoppats på från handelskammare och ambassader 
anser vi att de borde haft mer tålamod. Detta tror vi för att man inte ska ge sig ut på en okänd 
marknad utan kunskap och kännedom. I NYBY AB:s fall löste de sig väldigt bra tack vare lite 
tur men ändå skicklighet då de träffade rätt kontakter.       
 
 
 
   



35 
 

6 Slutsats 
 
 
I detta kapitel kommer vi att presentera studiens slutsatser som bygger på analysen i 
föregående kapitel. Kapitlet avslutas med förslag till fortsatt forskning.   
 
 
 
Genom studier av teorier och empiriska data har vi kunnat analysera och dra slutsatser om 
ämnet. Det vi kan konstatera är att det är svårt att dra en allmän slutsats av hur mindre företag 
genomgår internationaliseringen och de problem som de stöter på. I vårt fall stämde den 
insamlade teorin mycket bra med empiriska data men det behöver inte betyda att det stämmer 
in på andra mindre företag. Många teorier beskriver att det största problemet mindre företag 
har är att ekonomi och andra resurser inte alltid räcker till. Detta stämmer bra överens med 
vårt valda företag samt våra tidigare egna erfarenheter från mindre företag.  
 
Internationaliseringsprocessen i vårt valda fallföretag gick till genom att de använde sig av ett 
större företag som hjälpte till att få ut deras namn och produkter på de utländska marknaderna. 
De använde sig av export för att det var det enklaste och billigaste sättet att komma ut på den 
utländska marknaden. NYBY AB använde sig också av direkt investering då de startade ett 
dotterbolag i Polen. Vi kom fram till att NYBY AB internationaliserade sig på ett bra och 
flexibelt sätt, men utan BRIO:s hjälp hade de haft svårt att expandera sin verksamhet på den 
utländska marknaden. Vi anser dessa tillvägagångssätt var utmärkta val med tanke på den 
ekonomi och övriga resurser som företaget hade. Exporten anser vi var rätt beslut för kunna 
utveckla företaget och få en bra lönsamhet. Vi tror inte att företaget hade klarat av att börja 
sin internationalisering med direkt investering då vi anser att de inte hade de rätta resurserna 
och kunskapen.  
 
Vi kom fram till att anledningen till att vårt fallföretag först och främst valde att 
internationalisera sig var att de ville få upp produktionsvolymen för att företaget skulle 
överleva samt kunna investera. Den inhemska marknaden var inte tillräckligt stor, därför var 
det viktigt att företaget ökade sin marknad för att överleva. Vi tror att denna faktor är 
huvudsakliga motiv till varför mindre företag väljer att internationalisera sig. Generellt anser 
vi att alla företag vill utveckla sig och tjäna mer pengar. Vi anser också att företag måste 
investera för att inte ”halka efter” i marknadens konkurrensutveckling. Andra motiv som vi 
fick fram vid företagets internationalisering var att de ville förlänga produktlivscykeln och 
utveckla nya produkter. De försökte även komma in på nya marknader för att minska gapet på 
de säsongsbetonade produkterna. Vi tycker att företaget måste våga satsa mer på t.ex. 
Australien och länder som gör att gapet på säsongsbetonade produkterna minskar. Vi vet att 
det är en stor ekonomisk satsning för företaget, men vi tror att det hade lett till att företaget 
hade minskat kapitalbindningen och utvecklat företaget ytterligare. Ett ytterligare motiv som 
vi hittade var det icke ekonomiska motiv som var en bakgrundsfaktor av ren tillfällighet. 
Detta motiv tror vi var grunden till att företaget lyckades bra med sin internationalisering. Vi 
tycker också att de hade en del tur, det var en tillfällighet att de kom i kontakt med agenterna 
från grannländerna och BRIO som hjälpte företaget ut på de utländska marknaderna.    
 
Det största problemet och hindret som vi kom fram till hos NYBY AB var att övriga resurser 
och ekonomin inte var tillräckliga i början av internationaliseringen. Ett annat problem som vi 
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hittade var att det var svårt för företaget att anpassa sig till volymerna i början. Vidare uppstod 
andra problem så som språket, kontinuerliga besök hos kunder som utvecklar relationerna, 
avstånd till de utländska marknaderna, skillnader i mentalitet och krav på produkterna. Dessa 
problem anser vi är olika från företag till företag. Detta anser vi bero på resurser, kunskaper, 
kontakter och tidigare erfarenheter. 
  

6.1 Kritik mot undersökningen 
 
Vårt val av kvalitativ undersökning anser vi vara rätt beslut då vi ville ha en mer djupgående 
analys. Det som vi anser kunde påverkat arbetet bättre hade varit om vi hade haft fler 
respondenter. Eftersom vi hade två respondenter från samma företag finns det risk att svaren 
som de ger blir lika. Men vi anser att våra respondenter har försett oss med viktig och relevant 
fakta. De två respondenterna kompletterade varandra väl då de gav blandad information. En 
annan aspekt som vi tror hade varit bra är att, om vi haft tiden och resurserna hade vi kunnat 
genomföra en intervju med vissa av de utländska kontakterna. Exempel på dessa respondenter 
är BRIO-USA och Polen. Men vi anser att kontakten med Polen hade varit svår då den polska 
kontakten har begränsade kunskaper inom engelskan och vi inte kan polska. Kontakten med 
USA hade varit intressant men vi hade inte möjligheten att göra ett besök och vi anser att en 
telefonintervju inte hade gett den information vi ville ha.  
 
Avslutningsvis anser vi att det har varit svårt att komma in i ett nytt ämne som 
internationalisering, då vi inte har studerat ämnet tidigare. Det tog tid att läsa in ämnet och att 
uppfatta internationaliserings delar korrekt. Men detta har varit en väldigt intressant och 
givande period för oss. 

6.2 Rekommendationer till företaget 
 
Vårt valda företag har idag ingen exportavdelning eller något utlandskontor. Vi tror att en 
sådan här satsning hade lett till att företaget hade fått fler kunder och kunnat utvecklas ännu 
mer på den utländska marknaden. Trots att det är ett resurskrävande projekt anser vi att det är 
värt att försöka. Vi tror att det blir viktigare och viktigare att företaget befinner sig nära sina 
kunder för att utveckla en bättre relation. Vi tror också att kunderna är mer otrogna idag än 
vad de var tidigare mot sina återförsäljare. Därför kan det vara viktigt att vara på plats och ta 
hand om sina kunder innan konkurrenterna tar över. Ett komplement till detta hade kunnat 
vara att använda sig av en resande säljare som hade tagit hand om befintliga kunder samt söka 
efter nya kunder.  
 
Ett annat förslag till företaget är att de försöker marknadsföra sig bättre i medier. Exempelvis 
att utveckla hemsidan på internet. I dagsläget har företaget en hemsida där de beskriver 
företaget kort samt kontakt nummer och mail. Vårt förslag är att företaget uppdaterar sidan 
och visar alla produkter samt ge en möjlighet till kunderna att lägga in en order. I och med 
Internets framfart så anser vi att det är jätte viktigt att företaget hänger med i utvecklingen.  
 
Dessa förslag anser vi är viktiga för företags framtid, annars tycker vi att företaget har utfört 
en bra och framgångsrik internationalisering.           
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6.3 Förslag till vidare forskning 
 
Ett intressant område som vi tycker är värt att studera vidare är att se sambanden mellan de 
olika företagen i Gnosjö regionen. Hur har de mindre företagen lyckats internationalisera sig 
med hjälp av varandra och kunnat skapa ett bra nätverk? Vi tycker att Gnosjö regionen är ett 
spännande område att utforska eftersom många mindre företag lyckats bra med sin 
internationalisering.  
 
Andra intressanta områden är att undersöka andra problem och hinder som företaget stött på 
under internationaliseringen. Vad vi menar är att man går in djupare på problemen. Exempel 
på dessa problem och hinder kan vara, kulturella skillnader, politiska, tullar och även de 
problem som vi har tagit upp. Att koncentrerar sig på detta område och göra en djupare 
undersökning samt att titta på framtida problem och hinder.      
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Bilaga 
 

 
Diskussionsfrågor 
 

� Företagspresentation 
- Historia? 
- verksamhet? 
- anställda? 
- Omsättningen? 
- Affärside? 
- Produkter? 
 

� Vilken befattning har du och hur ser din bakgrund ut? 
 

� Internationaliseringsprocessen  
- Hur och varför valde ni att internationalisera er? (Export, joint venture, 

direktinvestering) 
- Hur såg den befintliga marknaden ut innan internationaliseringen? 
- Hur såg ert nätverk ut och vilka kontakter och relationer? 
- När och vilka länder valde ni under internationaliserings början? 
- Varför just dessa länder? 
- Hur gick processen till? 
- Vilka problem och hinder uppkom under internationaliseringen. 
- Motiv till internationaliseringen.  
- Vilken strategi använde ni er av vid internationaliseringen, hur såg den ut och 

varför just den strategin.  
 

� Konkurrenssituation  
- Hur såg konkurrenssituationen ut på hemmamarknaden samt den nya 

marknaden? 
- Hur gick ni till väga gör att komma in på marknaden.  
- Hur såg marknadskunskapen, engagemanget, löpande aktiviteter och 

engagemangs beslut ut? 
- Hur såg relationerna ut inom nätverken, kunder, leverantörer och konkurrenter 

m.m. 

 


