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Förord 

 
Med detta förord vill vi tacka de som hjälpt oss under genomförandet av vår studie. Arbetet 

har givit oss många nya lärdomar och erfarenheter att ta med oss. 

 

Vi vill först och främst tacka våra respondenter Evert Grahn och Jerry Lyrstrand som gjort det 

möjligt för oss att genomföra vår undersökning. Vi vill också tack vår handledare Navid 

Ghannad för all hjälp vi fått under arbetets gång. 

 

Avslutningsvis vill vi även tacka våra opponenter som bidragit till många förbättringar i vår 

uppsats. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________    _______________ 

 

Mikaela Bergman     Cecilia Hartung
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Sammanfattning 

 

Sedan 1980-talet har villkoren för företag att överleva på marknaden förändrats. Vad som 

förutspås är att inte ens de största företagen med de största hemmamarknaderna kommer att 

överleva på enbart försäljning i hemlandet. Många företag lockas av tanken på att expandera 

internationellt då de ser det som ett sätt att tjäna mer pengar, bland annat genom att de då når 

nya kunder på nya marknader. Det kan vara svårare för små företag att internationalisera sig 

med anledning av att en internationalisering kan vara kostsam och att mindre företag ofta har 

begränsade resurser. Detta leder helt enkelt till att det blir svårare för dem att agera på andra 

marknader än hemmamarknaden. Många små företag ser möjligheter att tjäna pengar på de 

utländska marknaderna men på grund av sina begränsningar har de inte möjlighet att göra en 

internationell satsning. För små företag är det oftast så att de inte i förväg planerar att bli 

internationella utan detta sker ofta av en ren slump. De kan till exempel genom någon kontakt 

i utlandet få möjlighet att inleda någon form av internationalisering och genom detta tar de 

tillfället i akt. 

 

Vårt syfte med arbetet är att få ökad förståelse för små företags internationaliseringsprocess. 

 

Slutsatserna för vårt arbete blev att i vissa fall är det möjligt att dra generella slutsatser om hur 

små företag i allmänhet agerar och bör agera vid internationalisering, men vi har också 

kommit fram till att det i andra fall inte går att dra generella slutsatser om hur ett litet företag 

bör agera då deras behov och struktur ser olika ut. Detta kan vara av olika anledningar så som 

produkt, resurser, kunskap eller erfarenhet med mera. 
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1. Inledning  
 

Detta kapitel inleds med en bakgrundbeskrivning av ämnet internationalisering. Detta leder 

sedan vidare till en problemdiskussion som i sin tur leder till en problemformulering och vårt 

syfte med uppsatsen. I det här kapitlet tar vi även upp de avgränsningar vi gjort och 

uppsatsen disposition. 

 

 

1.1 Bakgrund 

  

”Globalisering, och i synnerhet internationell handel, har varit den enskilt viktigaste 

komponenten bakom den svenska ekonomiska tillväxten under de senaste 150 åren.”[1] 

 

Sedan 1980-talet har villkoren för företag att överleva på marknaden förändrats. Vad som 

förutspås är att inte ens de största företagen med de största hemmamarknaderna kommer att 

överleva på enbart försäljning i hemlandet om de agerar inom områden som till exempel 

bilindustrin, läkemedelsindustrin, banker, underhållning med mera. För att överleva 

nedskärningar och konjunkturanpassningar måste företagen finnas på alla större/betydande 

marknader. Den ökade globaliseringen visar på tron om att världen blir allt mer homogen och 

att skillnader mellan nationella marknader inte bara blir otydligare, utan även för vissa 

produkter kan skillnaderna komma att försvinna. (Czinkota & Ronkainen, 2007) 

Världsmarknadens behov ökar i takt med att världens befolkning ökar och detta innebär ökade 

möjligheter för företagen att tillfredställa kundernas behov (Kotler, Wong, Saunders & 

Armstrong, 2005).  

 

När det gäller export är det vanligt att företag börjar exportera till de länder som ligger nära 

hemlandet när det gäller kultur och geografi, för att sedan fortsätta till mer avlägsna länder. 

Detta eftersom desto mindre skillnad det är i kultur och geografiskt avstånd desto mindre är 

risken att stöta på problem. Vanligtvis innebär det en större risk att investera på en utländsk 

marknad eftersom det investerande företaget då har mindre kunskap om marknaden och 

lokala villkor än dess inhemska konkurrenter. (Arnold, Chadraba & Springer, 2001) 

 

Anledningen till att internationell handel uppstår är att tillgången på olika produktionsfaktorer 

varierar från marknad till marknad. Det är därför nödvändigt att dessa faktorer omfördelas 

mellan olika länder och marknader. Detta för att kunna tillverka olika produkter och 

tillfredsställa de behov som finns på de olika marknaderna. (Engdahl, 2006) 

 

Många företag lockas av tanken på att expandera internationellt då de ser det som ett sätt att 

tjäna mer pengar, bland annat genom att de då når nya kunder på nya marknader (Hollensen, 

2004). Det finns flera anledningar till att ett företag beslutar sig för att satsa internationellt. 

Motiven till satsningen kan variera mellan olika företag. För att en internationalisering ska 

inledas krävs det triggande faktorer, dessa kan komma båda inifrån och utifrån företaget. 

(Hollensen, 2001) 

   

Det kan ske både aktiv och passiv internationalisering på marknaden. Vissa väljer att ta 

initiativ att söka sig till nya marknader för att öka sin försäljning. Det finns även de företag 

som blir inbjudna genom till exempel sina leverantörer att följa med och etablera sig på nya 

marknader, eller att leverantören mer eller mindre tvingar med företaget. Det kan även vara så 

att kunder, på marknader där företaget inte är aktivt, efterfrågar deras produkter och att 

företaget på så sätt inleder sin internationalisering. (Engdahl, 2006) 
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För små företag
1
 är det oftast inte så att de i förväg planerar att bli internationella utan detta 

sker ofta av en ren slump. De kan till exempel genom någon kontakt i utlandet få möjlighet att 

inleda någon form av internationalisering och genom detta tar de tillfället i akt. Små företag 

har heller inte, i lika stor utsträckning som större företag, långa förpliktelser gentemot den 

utländska marknaden utan när nya möjligheter dyker upp har de en bra chans till att göra en 

förändring i sin internationalisering. (Rodriguez, 2007)  

 

1.2 Problemdiskussion 

 

Det finns många områden, som kulturskillnader, ekonomi och politik med mera, där företagen 

kan stöta på problem i sin internationaliseringsprocess. Detta innebär en risk för företagen 

som kan komma att avskräcka dem från att inleda en internationalisering. (Czinkota & 

Ronkainen, 2007) 

 

Det kan vara svårare för små företag att internationalisera sig med anledning av att en 

internationalisering kan vara kostsam och att mindre företag ofta har begränsade resurser. 

Detta leder helt enkelt till att det blir svårare för dem att agera på andra marknader än 

hemmamarknaden. Många små företag ser möjligheterna att tjäna pengar på den utländska 

marknaden men på grund av sina begränsningar har de inte möjlighet att göra en internationell 

satsning. (Doole & Lowe, 2008)  

 

Det är idag många företag som vill hitta nya sätt och vägar att växa och tjäna mer pengar och 

ett vanligt sätt är att försöka ta sig in på nya marknader för att nå nya kunder (Hollensen, 

2001). För små företag är det dock inte så vanligt att de i förväg planerar sin 

internationalisering utan den sker många gånger istället av ren tillfällighet (Rodriguez, 2007). 

 

Innan ett företag påbörjar sin internationalisering är det viktigt med god planering och att de 

känner till hur processen ser ut för att på bästa sätt kunna förbereda sig för en internationell 

satsning. (Engdahl, 2006)  

 
1.3 Problemformulering 
  

Varför väljer små svenska företag att internationalisera sig och hur ser 

internationaliseringsprocessen ut?  

  

 

1.4 Syfte 
  

Syftet med den här uppsatsen är att få en ökad förståelse för små företags 

internationaliseringsprocess.   

 

  

 
                                                 
1
 Enligt EU:s definition är företag små om de sysselsätter färre än 50 personer eller om omsättningen inte 

överstiger 10 miljoner euro per år [2]. 
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1.5 Avgränsningar 

  

Vi har valt att enbart utgå från företagens perspektiv och inte kundernas. Vi kommer därför 

begränsa oss till att använda litteratur som behandlar företagens tillvägagångssätt.  

 

1.6 Uppsatsens disposition 

 
 
 
 
 

Kapitel 1 - Inledning 

Detta kapitel inleds med en bakgrundbeskrivning av ämnet internationalisering. Detta leder 

sedan vidare till en problemdiskussion som i sin tur leder till en problemformulering och vårt 

syfte med uppsatsen. I det här kapitlet tar vi även upp de avgränsningar vi gjort och 

uppsatsen disposition. 

 

Kapitel 2 - Teori 

I detta kapitel presenterar vi teorier om olika delar i internationaliseringsprocessen. Vi 

beskriver teorier om vilka olika sätt det finns att använda, hur företag kan gå till väga i 

inledningsskedet, vilka faktorer som påverkar valet av inträdesmetod och vilka som är de 

största drivkrafterna för att inleda internationalisering. 

 

Kapitel 3 - Metod 

I detta kapitel redogör vi för hur vi har gått till väga när vi utfört våra undersökningar, 

informationsinsamling och övrigt uppsatsarbete. Inledningsvis berättar vi om vår 

forskningsansats och forskningsmetod. Vidare tar vi upp det urval vi gjort, 

datainsamlingsmetoder, dataanalysmetod och reliabilitet och validitet.  

 

Kapitel 4 - Empiri 

I detta kapitel presenterar vi företagen Keback AB och AB Trätälja. Vi beskriver också 

företagens bakgrund och motiv till varför de valt att inleda en internationaliseringsprocess. 

Andra delar i företagens internationaliseringsprocess är de anpassningar företagen tvingats 

göra, vilka möjligheter och risker de stött på samt vad resultatet av deras internationalisering 

blivit. 

 

Kapitel 5 - Analys  

I analyskapitlet gör vi jämförelser mellan de empiriska data vi samlat in och de teorier som 

finns med i arbetet. Vi undersöker likheter och skillnader mellan två verkliga fall och teorin 

för att se till vilken grad dessa stämmer överens och om det skiljer sig mellan de två 

fallföretagen. 

 

Kapitel 6 - Slutsats 

I detta kapitel kommer vi ta upp de slutsatser vi kommit fram till med utgångspunkt i den 

analys vi gjort i föregående kapitel. Vi kommer även att ge förslag till fortsatt forskning på 

området. 

Inledning Teori Metod Empiri Analys Slutsats 



 9   - 9 - 

2. Teori 
 

I detta kapitel presenterar vi teorier om olika delar i internationaliseringsprocessen. Vi 

beskriver teorier om vilka olika sätt det finns att använda, hur företag kan gå till väga i 

inledningsskedet, vilka faktorer som påverkar valet av inträdesmetod och vilka som är de 

största drivkrafterna för att inleda internationalisering.  

  

2.1 Drivkrafter för globalisering 

 
2.1.1 Marknadsfaktorer 

 

För mer än 40 år sedan identifierades världskunden. Idag har denna fått en ny innebörd. Som 

exempel har konsumenter identifierats i en triad av Nord-Amerika, Europa och ”Asia-

Pacific”-regionen. Dessa konsumenter kan marknadsförare behandla som en enda marknad då 

de har liknande konsumtionsvanor. Dessa är över en miljard i antal och har liknande 

utbildningsbakgrund, inkomstnivå, livsstil, förhoppningar och sätt att spendera fritid. Ett skäl 

till likheten i deras efterfrågan är deras nivå av köpkraft som är tio gånger större än den på 

utvecklingsmarknader och tillväxtekonomier. En annan anledning är att välutvecklade 

infrastrukturer, till exempel tillgång till telefon, dator och Internet, leder till attraktivare 

marknader för företag att agera på. De länder och marknader som är nyutvecklade eller under 

tillväxt har haft möjlighet att kunna börja med den allra senaste teknologin, vilket har gjort att 

de snabbare hunnit ifatt i utvecklingen och kunnat passera de största avstånden. Detta medför 

att produkter kan designas för att möta liknande kravvillkor på de flesta marknader. 

Likheterna innebär också att överförbarheten av andra marknadsföringselement utökas. 

Samtidigt blir distributionskanalerna allt mer globala. (Czinkota & Ronkainen, 2007)  

 

Den största anledningen till att små och medelstora företag väljer att internationalisera sig är, 

enligt Rodriguezs (2007), att de utländska marknaderna växer. Genom detta ser företagen 

möjligheter både till att tjäna mer pengar och att växa, men även att få bättre trovärdighet 

både på den utländska marknaden och på hemmamarknaden. 

 

2.1.2 Kostnadsfaktorer 

 

Två av de mest kraftfulla globaliseringsdrivkrafterna är att undvika kostnadsineffektivitet och 

insatsfördubbling. Det är inte säkert att det är tillräckligt för det lokala företaget att rikta sig 

till enbart ett land då de vill uppnå alla tänkbara stordrifts- och omfångsfördelar samt 

synergier. Särskilt eftersom marknaden ständigt förändras. Ett exempel är läkemedel där det 

på 1970-talet kostade cirka 16 miljoner dollar och tog fyra år att utveckla ett nytt läkemedel. 

Läkemedlet kunde sedan produceras i Storbritannien eller USA och exporteras. Idag kan ett 

läkemedel kosta så mycket som en miljard dollar och ta upp till 12 år att utveckla, dessutom 

finns idag konkurrenterna mycket nära efter. För de ledande företagen kan den årliga 

budgeten för forskning och utveckling uppgå till 5 miljarder dollar. Enbart globala produkter 

för globala marknader kan understödja en så stor risk. Storlek har blivit en viktig tillgång, 

vilket delvis förklarar de många sammanslagningar och förvärv inom industrier som flyg, 

läkemedel och telekommunikation. I den hårt konkurrensutsatta konsumentvarusektorn kan 



 10   - 10 - 

det kosta så mycket som 100 miljoner dollar att lansera ett nytt varumärke. Detta innebär att 

företag som Procter & Gamble och Unilever inte kommer att spendera värdefulla tillgångar på 

enlandsprojekt. (Czinkota & Ronkainen, 2007) 

 

Även Rodriguez (2007) menar att en viktig drivkraft för företag vid internationalisering är att 

kunna utnyttja full produktionskapacitet och på så sätt bli mer lönsamma. 

 

 

2.1.3 Omgivningsfaktorer 

 

De senaste åren har många statliga barriärer tagits bort för att ytterligare underlätta 

marknaders globalisering och aktiviteter för marknadsförarna på dem. Exempel på krafter 

som bidrar till en mer alleuropeisk marknad är ökat välstånd och rörlighet hos europeiska 

konsumenter, det accelererande flödet av information över gränser, introduktion av nya 

produkter där lokala preferenser inte är väletablerade och även den gemensamma valutan. 

Även resultatet av avtagande fysiska, tekniska och skattemässiga barriärer är indikatorer för 

förändringarna som sker runt om i världen. Även snabb teknologisk utveckling bidrar till 

processen. Företag kan idag åstadkomma globaliseringsinsatser genom att använda sig av nya 

kommunikationsmetoder som telefonkonferenser, intranät, och videokonferenser istället för 

resor, för att klara av sin komplicerade uppgift att koppla ihop sig på olika kontinenter. 

Marknader under utveckling kommer att gagnas av avancerad kommunikation genom att de 

har möjlighet att hoppa över steg av ekonomisk utveckling. Platser som tills nyligen varit 

isolerade i Kina, Vietnam, Ungern eller Brasilien får snabbt det allra bästa inom 

telekommunikation, särskilt inom mobiltelefoni, vilket främjar både nationell och 

internationell utveckling. En ny grupp av globala aktörer utnyttjar dagens mer öppna 

handelsområden och nya teknologier. Idag har mindre företag möjlighet att betjäna hela 

världen från en handfull produktionsbaser, jämfört med att behöva bygga en anläggning i 

varje land som de etablerade multinationella företagen en gång behövde göra. Detta har tillåtit 

mindre företag att agera snabbt för att ta nya marknader och utveckla nya produkter – en 

nyckel till global framgång. (Czinkota & Ronkainen, 2007) 

 

Enligt Aspelund, Koed Madsen och Moen (2007) är länders olika lagar, marknadsstorlek, 

tillväxthastighet och konkurrensnivå exempel på omgivningsfaktorer som påverkar företag i 

internationaliseringsprocessen. De menar även att hur stort nätverk företaget har på den 

aktuella marknaden har inverkan på om företaget väljer att försöka ta sig in på denna marknad 

eller inte. 

 

2.1.4 Konkurrensfaktorer 

 

Många branscher domineras redan av globala konkurrenter som försöker dra fördel av de tre 

faktorer som tidigare nämnts. För att företaget ska fortsätta vara konkurrenskraftigt kan 

marknadsföraren vara tvungen att vara den första att agera för att kunna matcha eller 

förebygga konkurrenters drag. Nu introduceras, uppgraderas och distribueras produkter på ett 

sätt som få kunnat föreställa sig för ett årtionde sedan. Utan ett globalt nätverk kan 

marknadsförare utsätta sig för att få se noga undersökta idéer plockas av andra globala 

aktörer. Med marknader som saknar tillväxt och är mycket konkurrensutsatta söker många 

globala marknadsförare istället efter nya marknader för nya produktkategorier där företagen 

kan växa. Nestlé tar till exempel sikte på konsumentmarknaden i Asien, särskilt Kina, där 
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tillväxten är stor. De har breddat sin verksamhet mot läkemedel genom att köpa Alcon och 

genom att bli majoritetsägare i världens ledande kosmetikaföretag, franska Lóreal. Mellan 

1985 och 2000 spenderade Nestlé 26 miljarder dollar på uppköp och ytterligare 18 miljarder 

dollar mellan 2001 och 2002. Sedan dess har företaget fokuserat sig på uppköp i glass och 

drinksektorn genom att köpa Mövenpick, Powwow, Dreyers och Valio. Marknadsnärvaron är 

nödvändig för att verkställa globala strategier och att förebygga andra från att få fördelar på 

icke konkurrensutsatta marknader. Caterpillar skådade stigande global konkurrens från 

Komatsu men insåg att för att möta utmaningen var det inte tillräckligt med att stärka sina 

egna produkter. Även om Japan var en liten del av världsmarknaden så var den en säker 

hemmamarknad med obetydlig konkurrens för Komatsu och genererade 80 % av deras 

kassaflöde. För att få kontroll på sina största konkurrenters marknadsandelar och kassaflöde 

formerade Caterpillar ett joint-venture med Mitsubishi för att betjäna den japanska 

marknaden. På liknande sätt när Unilever försökte köpa Richardsson Vicks i USA såg Procter 

& Gamble det som ett hot på sin hemmamarknadsposition och bjöd över rivalen. (Czinkota & 

Ronkainen, 2007)  

 

Att konkurrenterna väljer att internationalisera sig är, enligt Rodriguez (2007), inte en av de 

vanligaste anledningarna för små och medelstora företag att påbörja en internationell satsning.  

 

2.1.5 Resultatet 

 

De fyra drivkrafterna för globalisering har påverkat länder och branscher olika. Vissa 

branscher är verkligen utsatta för global konkurrens medan andra branscher fortfarande är 

relativt slutna och kommer att öppnas upp mer i framtiden. Basvaror och industrivaror är 

redan globaliserade och många konsumentvaror går snabbt mot samma globalisering. På 

liknande sätt är det de ledande handelsnationerna som visar sig mer öppna för globalisering än 

låginkomstländerna, detta gör att globaliseringen generellt avancerar. (Czinkota & Ronkainen, 

2007)  

 

För att lära sig affärsklimatet, utveckla relationer och att bygga varumärken för framtiden kan 

företag gå in på låginkomstmarknader som på kort sikt är relativt olönsamma men som istället 

ger företaget viktig kunskap. Hur ledande företag agerar påverkar hur globaliseringsprocessen 

drivs framåt. Företag som Nike och Reebook har drivit sin verksamhet i en global riktning 

genom att skapa globala varumärken, ett globalt kundsegment och en global logistikkedja. 

Genom att skapa ett enda online handelsutbyte för alla sina delar och leverantörer har GM, 

Ford och Daimler-Chrysler skapat en världsmarknad på 240 miljarder dollar när det gäller 

fordonskomponenter. (Czinkota & Ronkainen, 2007) 

 

2.2 Uppsalaskolans internationaliseringsmodell 

 

Uppsalaskolans internationaliseringsmodell handlar om företags internationalisering och hur 

den går till. Modellen har som huvudsaklig utgångspunkt att de beslut som tas och de 

händelser som sker hela tiden påverkar framtida beslut och händelser. (Andersson, 2000)  

 

Modellen består av ”tillståndsaspekter” och ”förändringsaspekter”. ”Tillståndsaspekter” 

består i sin tur av två delar. Den första delen är ”marknadskunskap” och handlar om den 

kunskap som företaget besitter inom en viss marknad. Den andra delen är 

”Marknadsengagemang” och står för de resurser som företaget har som är bundna till en viss 
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marknad. ”Förändringsaspekter” består också av två delar. Dessa är ”engagemangsbeslut” där 

man menar att beslut fattas utifrån hur det ser ut på marknaden gällande hot och möjligheter 

och ”löpande aktiviteter” som går ut på att när ett företag agerar på en marknad får de genom 

detta erfarenheter och lär sig hur de bör agera och kan på detta sätt få värdefulla kunskaper 

för att ytterligare kunna utöka sitt engagemang. (Andersson, 2000) Modellen beskriver alltså 

hur aktiviteter på den utländska marknaden leder till mer kunskap och bättre förståelse för 

denna marknad. När kunskapen ökar leder detta i sin tur till ökat utlandsengagemang och en 

utvidgad internationalisering. (Johanson, Blomstermo & Pahlberg, 2002) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Uppsalamodellen tar också upp psykiskt avstånd som en viktig del i 

internationaliseringsprocessen. Psykiskt avstånd definieras som summan av de faktorer som 

hindrar flödet av information mellan två länder. Faktorer som påverkar detta flöde är 

exempelvis utvecklingsnivå, skillnader i utbildningsnivåer, affärsspråk och existerande 

relationer mellan hemmamarknaden och den utländska marknaden med mera. Modellen 

bygger på empiriska studier som gjorts på svenska företag där det visade sig att företagen i 

första hand började sin internationalisering i närliggande länder, både geografiskt men även 

psykiskt närliggande. Företagen valde även att i inledningsskedet satsa i mindre skala så som 

att till en början bara exportera för att längre fram i processen göra större satsningar. 

(Andersson, 2000) 

 

2.3 Nätverksmodellen 

 

I nätverksmodellen betonas samarbetet mellan företag som mycket viktigt i 

internationaliseringsprocessen. Genom att skapa bindningar och relationer med andra aktörer 

på marknaden kan ett samarbete ske som gör att organiseringen av resurser och aktiviteter blir 

effektivare. Att ha relationer och samarbeta med andra företag kan alltså ge möjlighet till 

lägre kostnader för företaget och bättre förutsättningar vid en internationalisering. 
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(Andersson, 2000) Vilka kontakter ett företag har i sitt nätverk kan ha stor betydelse för vart 

internationaliseringen kan komma att äga rum med anledning av att företaget genom sina 

kontakter känner till eller lättare kan få kunskap om en viss marknad. Detta leder i sin tur till 

att riskerna för företaget minskar. (Doole & Lowe, 2008) 

 

2.4 Inledning av internationalisering  

 

En av anledningarna till att många företag väljer att satsa på internationalisering är att de vill 

tjäna pengar (Hollensen, 2001). Hollensen (2001) menar dock att det finns fler anledningar till 

att ett företag tar beslut om att internationalisera sig. Han påstår att det finns olika motiv och 

att dessa kan delas in i proaktiva och reaktiva motiv. Proaktiva motiv kan till exempel vara att 

tjäna mer pengar och att få företaget att växa. Det finns även motiv som stark drivkraft hos 

företagsledaren, teknologisk kompetens, att företaget har en unik produkt eller att det kan ge 

skatteförmåner. De reaktiva motiven menar Hollensen (2001) är sådant som konkurrenters 

påtryckningar, hur den inhemska marknaden ser ut, överproduktion och utökad försäljning av 

säsongsprodukter. 

  

Hollensen (2001) menar även att för att internationalisering ska komma till stånd krävs det 

vissa triggande faktorer. Dessa kan komma både inifrån och utifrån företaget. Interna 

triggande faktorer kan vara lyhördhet från företagsledningen, en specifik intern händelse eller 

import. Externa faktorer menar han är sådant som marknadens efterfrågekurva, konkurrenters 

agerande, branschsammanslutningar eller externa experters åsikter. Alla dessa olika triggande 

faktorer kan ha som följd att ett företag inleder någon form av internationalisering. 

(Hollensen, 2001) 

  

Enligt Hollensen (2001) finns det både barriärer och risker för ett företag som planerar att 

inleda export eller på annat sätt internationalisera sig. Det kan vara faktorer som otillräckliga 

finansiella tillgångar, otillräckliga kunskaper, brist på utländska marknadskontakter och brist 

på utländska distributionskanaler. Det faktum att företaget som planerar att inleda export har 

bristfällig information om de nya utländska potentiella kunderna och konkurrenterna är en 

stor nackdel och innebär en risk för företaget. Det är också viktigt att företaget har korrekt 

information gällande importtullar och kvoter i det aktuella landet och att de är insatta i hur 

distribution och liknande fungerar. Dessa risker och barriärer som beskrivs ovan kallar 

Hollensen (2001) för barriärer som hindrar företagen att initiera export. Han beskriver även 

att det finns barriärer som hindrar själva processen vid export. Dessa delar han in i tre grupper 

som han kallar för generella marknadsrisker, kommersiella risker och politiska risker. De 

generella marknadsriskerna är sådana som den relativa marknadsdistansen, konkurrens från 

andra utländska företag men även språkliga och kulturella skillnader. De kommersiella 

riskerna är sådana som skiftande växelkurs när kontrakt har skrivits i en utländsk valuta, men 

det kan även förekomma problem som skador på varorna vid frakt eller distribution. Sedan 

finns det även olika politiska risker att ta i beaktande. Det finns olika typer av restriktioner 

och exportpolicys i olika länder. Vissa länder kan ha höga tullar för import från utlandet vilket 

gör det dyrare för det exporterande företaget, det finns även länder som har förvirrande 

bestämmelser och procedurer vid import för att försvåra för det exporterande företaget. 

(Hollensen, 2001) 

 

Det finns många faktorer som kan påverka möjligheterna för ett framgångsrikt inträde på en 

lokal marknad. Exempel på marknadsbarriärer Rundh (2007) nämner är kostnadsfördelar på 

grund av lokal produktion, omställningskostnader för att byta till en annan leverantör eller 
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Anpassad modell från Hollensen (2004), s. 280 

lokala regler och standarder. Även kundernas lojalitet till företagen på den lokala marknaden 

kan vara en marknadsbarriär.  

 

2.5 Faktorer som påverkar valet av inträdesmetod 

 

 

 

 
 

 

 

Ett företags storlek visar på de resurser som företaget har att nyttja. Ökar tillgången på 

resurser innebär detta att företaget så småningom kan öka sin internationella satsning. För små 

och medelstora företag är det troligt att de använder sig av export när de vill gå internationellt, 

detta eftersom de ofta inte har de resurser som krävs för att klara en internationalisering. Även 

om de gärna skulle vilja ha mer kontroll på de olika marknaderna, begränsas de av sina 

knappa resurser. De som har erfarenhet från internationellt agerande är ofta beredda att satsa 

mer pengar på en internationalisering än om det inte finns så mycket erfarenhet inom 

företaget. (Hollensen, 2004)  

 

Avgörande för valet av internationaliseringsmetod är produktens karaktär. För en teknisk 

produkt kan kunderna komma att behöva service både före och efter köpet vilket inte är säkert 

att en mellanhand på en utländsk marknad kan ge. Faktorer som till exempel garantier och 

reparationsservice, vilka gör att produkten föredras framför andra produkter, kan göra att 

högre kostnader tillåts för att produkten ska finnas på en utländsk marknad. Detta eftersom 

produktdifferentieringsfördelar ger företaget en möjlighet att höja priserna för att överstiga 

kostnaderna med mer än normalt. Produktdifferentieringsfördelar gör det också möjligt för 
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företaget att begränsa konkurrensen genom att utveckla nya inträdesbarriärer och erbjuda 

bättre lösningar för kundernas behov. Detta gör att företaget stärker sin konkurrensposition 

jämfört med andra företag. (Hollensen, 2004)  

 

Även Rundh (2007) menar att det finns många olika faktorer som påverkar valet av 

inträdesmetod på en marknad. Exempel på de faktorer han nämner är närhet till den nya 

marknaden, produktens karaktär, behov av lokal representation och service samt kulturella 

olikheter mellan marknaderna. Han menar att det är ett viktigt beslut för företaget vilken 

strategi de väljer för inträde. Detta eftersom de flesta av valen kräver investeringar vilket leder 

till långsiktiga konsekvenser för företaget.  

 

Rundh (2003) menar att kunder på olika exportmarknader förväntar sig samma eller bättre 

service från ett utländskt företag i förhållande till den service det inhemska företaget erbjuder. 

Genom att erbjuda kunderna på den utländska marknaden utmärkt service byggs ett 

förtroende upp för det internationaliserande företaget.  

 

Utländska marknader upplevs ofta som mer riskabla än hemmamarknaden. Storleken på den 

risk företaget står inför är en funktion, inte bara av marknaden själv utan också av 

marknadens metod för engagemang där. Utöver företagets investering riskerar företaget 

varulager och kundfordringar. När inträdesmetoden planeras måste företaget göra en 

riskanalys av både marknaden och inträdesmetoden. Växelkursrisk är en annan variabel. 

Dessutom är risker inte bara ekonomiska, de kan även vara politiska. (Hollensen, 2004)  

 

Länder med liknande affärs- och industrimetoder, samma eller liknande språk, jämförbar 

utbildningsnivå och kulturella särdrag är sociokulturellt lika. Desto större den upplevda 

distansen är mellan hem- och värdlandet i form av kultur, ekonomiskt system och 

affärsmetoder, desto mer sannolikt är det att företaget kommer att dra sig från att göra 

direktinvesteringar till fördel för joint venture-avtal. Detta eftersom denna form ökar 

företagets flexibilitet att dra sig tillbaka från den bortamarknaden. Företag favoriserar 

inträdesmetoder med relativt lågt resurskrävande och hög flexibilitet. När landsrisken är hög, 

kommer företag att föredra inträdesmetoder som innebär ett relativt lågt resursåtagande 

(export). Oförutsägbarhet i den politiska och ekonomiska omgivningen på bortamarknaden 

ökar den upplevda risken och ökar osäkerheten hos företaget. (Hollensen, 2004)  

 

Storleken på landet och marknadstillväxten är en av nyckelparametrarna när det gäller att 

välja inträdesmetod. Desto större landet och marknaden är, desto mer sannolikt kommer det 

vara att ledningen är beredd att satsa resurser på dess utveckling. (Hollensen, 2004) 

 

Däremot när det gäller små marknader, särskilt om de är geografiskt isolerade och inte kan bli 

betjänade effektivt från ett närliggande land, kräver de inte betydande uppmärksamhet eller 

resurser på samma sätt som större marknader. Följaktligen förses de bäst via export eller 

licensieringsavtal. Eftersom det är osannolikt att få fart på marknadsutvecklingen innebär 

detta sätt att företaget istället kan komma in på marknaden med minimalt resursengagemang, 

och därmed befrias resurser för potentiellt mer lukrativa marknader. (Hollensen, 2004)  

 

En hårt konkurrensutsatt marknad tenderar att vara mindre lönsam och rättfärdigar därför inte 

tunga investeringar. I dessa fall gör då företag rätt i att välja andra inträdesmetoder vid 

internationalisering som kräver mindre resurser för att istället satsa på inträdesmetoder som 

kräver mindre resurser (export). (Hollensen, 2004)  
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I de fall marknadsområdet kännetecknas av lycksökande beteende av exportmellanhänder 

kommer hierarkiska metoder att användas för att minska utrymmet för lycksökande. 

(Hollensen, 2004)  

 

 

2.6 Olika sätt för internationalisering 

 

Som Kotler et al (2005) påpekar finns det både direkta och indirekta sätt att gå in på en 

utländsk marknad. Företag som vill marknadsföra varor och tjänster utomlands måste därför 

börja med att utvärdera de olika alternativ som finns för att ta sig in på en utländsk marknad 

och därefter besluta sig för vilket som är det mest kostnadseffektiva sättet för att uppnå ett 

långsiktigt resultat på marknaden. 

 

2.6.1 Export 

 

Det enklaste sättet att inträda på en utländsk marknad är genom export då företaget antingen 

kan agera passivt eller aktivt. Vid passivt agerande exporteras överskott vid olika tillfällen 

och vid aktivt agerande engagerar sig företaget för att utöka exporten till en viss marknad. I 

båda fallen producerar företaget sina varor i hemlandet och kan välja om de vill modifiera 

sina varor för exportmarknaden eller om de vill behålla dem i originalutförandet. Export är det 

inträdessätt som innebär minst förändring i företagets produktlinjer, organisation och 

investeringar. (Kotler et al, 2005)  

 

 

Indirekt export 

 

Ett företag som börjar med indirekt export behöver ingen säljkår eller lokalt kontaktnät och 

därför kräver denna form mindre investeringar. Vid val av detta inträdessätt är risken också 

liten. Det är därför vanligt att företag börjar med indirekt export och tar hjälp av oberoende 

internationella marknadsföringsmellanhänder. Företag kan ta hjälp av till exempel 

kooperativa organisationer, exportråd och exportförvaltningsbolag som bidrar med sin 

kunskap så att det exporterande företaget kan undvika vanliga misstag. (Kotler et al, 2005)  

 

 

Direkt export 

 

Direkt export innebär en lite större investering och risk än indirekt export men innebär också 

möjlighet till större vinster. Det kan göras på flera olika sätt: 

 Företaget kan ha en inhemsk exportavdelning som bedriver exportverksamhet. 

 De kan skapa en utomeuropeisk försäljningsfilial som tar hand om försäljning, 

distribution och marknadsföring. Försäljningsfilialen innebär att företaget får mer 

närvaro och kontroll på den utländska marknaden och används ofta för utställning och 

kundservice.  

 Företaget kan skicka säljare som är stationerade i hemlandet till de utländska 

marknaderna för att hitta affärer.  
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 Ett annat sätt är genom att företaget säljer varorna till distributörer som är placerade i 

det land företaget exporterar till eller genom agenter som säljer varorna för det 

exporterande företagets räkning.  

Internet har gjort det möjligt för företag att nå marknader över hela världen. Det är inte längre 

nödvändigt för företag att delta på mässor och utställningar över hela världen för att visa upp 

sina produkter för inköpare och distributörer. Internet kan även användas av företag för att 

skaffa sig information och riktlinjer och göra marknadsundersökningar. Internet har dessutom 

gjort det möjligt för kunder från olika delar av världen att beställa och betala för varor. (Kotler 

et al, 2005) 

 

2.6.2 Joint venture 

 

Vid ett joint venture går företag samman med utländska företag för att producera eller 

marknadsföra produkter eller tjänster. Skillnaden gentemot export är att företaget går samman 

med en partner för att sälja eller marknadsföra utomlands och gentemot direkt investering är 

skillnaden att företaget bildar en förening. (Kotler et al, 2005) 

 

 

Licensiering 

 

Enligt Kotler et al (2005) är detta ett enkelt sätt för tillverkare att komma in på en marknad. 

En licenstagare får rättigheter att använda företagets tillverkningsprocess, varumärke, patent 

affärshemlighet eller annan värdefull tillgång. I utbyte får licenstagaren betala en viss avgift 

eller royalty till ursprungsföretaget. Fördelen för ursprungsföretaget är att de får inträde på 

marknaden med en mindre risk, licenstagarens fördel blir att denne får produktionserfarenhet 

och ett välkänt varumärke utan att behöva starta från början. Men det finns även nackdelar 

med licensiering till exempel att ursprungsföretaget får mindre kontroll över licenstagaren än 

vad de hade haft över sin egen produktionsanläggning. Dessutom går ursprungsföretaget 

miste om vinster som kunde ha tillfallit dem själva i de fall licensieringen är mycket 

framgångsrik plus att risken finns att licenstagaren utvecklas till en konkurrent den dagen 

licenstiden går ut. (Kotler et al, 2005)  

 

 

Kontraktstillverkning  

 

Kontraktstillverkning innebär att företaget skriver kontrakt med en tillverkare utomlands om 

att tillverka företagets produkt eller tjänst. Fördelar med detta är möjlighet att starta snabbare, 

mindre risk och möjlighet att senare formera ett partnerskap eller att köpa den lokala 

tillverkaren. Men det finns även risker som till exempel minskad kontroll över 

tillverkningsprocessen och förlust av möjliga tillverkningsvinster. (Kotler et al, 2005)   

 

 

Management contracting 

 

Vid management contracting förser det inhemska företaget det utländska företaget med 

kunskap. Här är det inte produkter som exporteras utan ursprungsföretagets kunskap. (Kotler 

et al, 2005)  
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Joint ownership 

 

Företag går samman för att skapa ett lokalt företag där parterna har gemensamt ägande och 

kontroll. Detta kan ske genom att antingen köpa in sig i ett utländskt företag eller att bilda ett 

nytt företag tillsammans. Det kan finnas många anledningar till att gemensamt ägande kan 

vara aktuellt, till exempel politiska eller ekonomiska skäl, eller att en utländsk regering kan 

kräva gemensamt ägande som villkor för inträde. Andra anledningar kan vara att företaget 

saknar ekonomiska, fysiska eller administrativa resurser för att kunna genomföra projektet på 

egen hand. (Kotler et al, 2005) 
   

2.6.3 Direktinvestering  

 

Vid direktinvestering utvecklas utlandsbaserade monterings- eller tillverkningsanläggningar. 

Detta erbjuder många fördelar, till exempel:  

 Lägre kostnader för arbetskraft, material och frakt.  

 Företaget kan förbättra sin image i värdlandet eftersom de skapar jobb.  

 Företaget har möjligheter att skapa bättre relationer med regering, kunder, lokala 

leverantörer och distributörer och det ger företaget bättre möjligheter att anpassa sina 

produkter till den lokala marknaden.  

 Företaget behåller full kontroll över investeringen och kan därför utveckla 

tillverknings- och marknadsföringspolicys som bidrar till dess långsiktiga 

internationella mål. (Kotler et al, 2005) 

 

Nackdelar med direktinvesteringar kan vara att det innebär många risker för företaget med till 

exempel valutarisker, försämrade marknader eller statliga uppköp. (Kotler et al, 2005)  
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3. Metod 
 

I detta kapitel redogör vi för hur vi har gått till väga när vi utfört våra undersökningar, 

informationsinsamling och övrigt uppsatsarbete. Inledningsvis berättar vi om vår 

forskningsansats och forskningsmetod. Vidare tar vi upp det urval vi gjort, 

datainsamlingsmetoder, dataanalysmetod och reliabilitet och validitet. 

  

3.1 Forskningsansats  

 

Enligt Jacobsen (2006) finns det två typer av forskningsansatser; induktiv och deduktiv. Vid 

induktiv ansats försöker vi att undvika att styras av någon bestämd teori utan försöker vara 

öppna när informationen samlas in under studiens gång. Vid deduktiv ansats utgår forskaren 

istället från de teorier som redan finns och jämför sedan om det som framkommit i 

undersökningen stämmer med teorierna. (Jacobsen, 2006) 

 

Vi kommer att använda oss av en deduktiv forskningsansats och utgå från vissa teorier för att 

sedan ta reda på om de stämmer överens med det vi kommer fram till under undersökningen.  
 
 

3.2 Forskningsmetod 

 

Det finns två olika forskningsmetoder att använda sig av; kvantitativ och kvalitativ metod. 

Vid kvantitativ metod samlas större mängder fakta in och jämförs. Olika vetenskapliga 

tekniker finns här som hjälpmedel för att kunna få fram ett så korrekt resultat som möjligt. 

Många gånger när kvantitativ metod används tas det fram slutsatser som stämmer på större 

grupper och är generaliserbara. (Bell, 2000) 

  

Vid kvalitativ metod väljs istället en mindre undersökningsgrupp och här ligger istället 

intresset vid att gå på djupet och ta reda på vad dessa tycker och tänker och hur de upplever 

sin värld. Detta i motsats till kvantitativ metod där stora mängder information samlas in och 

en statistisk analys görs. (Bell, 2000)  

 

Vi kommer att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod och intervjua ett fåtal företag för 

att få en närmare insikt i hur de har upplevt sin internationaliseringsprocess. Vi kommer bland 

annat att undersöka företagens anledningar till internationalisering, tillvägagångssätt och 

lärdomar från processen.  

 

 

3.3 Val av undersökningsansats 

 

Vi har valt att använda oss av fallstudier i vår undersökning. En fallstudie innebär att ett 

enskilt eller ett fåtal fall studeras djupgående. Detta ger undersökaren detaljerad och 

fokuserad information som gör att han eller hon förstår och kan förklara fallet på ett så bra 

sätt som möjligt. (Jacobsen, 2006) Anledningen till att vi valde att använda oss av fallstudier 

var att vi, för att kunna genomföra vår undersökning, behövde djupgående information om ett 
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specifikt ämne, vilket i detta fall var företagens internationalisering. Detta för att kunna se hur 

de har gått till väga och om detta stämmer överens med vad teorin säger.  

   

3.4 Urval 
 

 

Geografisk marknad 

 

Vi har valt att undersöka svenska företag, eftersom det är denna marknad vi befinner oss på 

och tror att vi kommer att ha störst nytta av att lära oss mer om. Vi har inte gjort någon 

geografisk avgränsning när det gäller vilket eller vilka länder det aktuella företaget handlar 

med, utan vi menar att det finns en intressant jämförelse att göra mellan de olika utländska 

marknaderna. Beroende på om företaget handlar med en världsdel eller en annan tror vi att det 

kan finnas vissa skillnader i internationaliseringsprocessen. 

 

 

Företag 
 

De urvalskrav som fanns för de företag vi skulle undersöka var att dessa skulle vara små, 

svenska och aktiva på den utländska marknaden då detta är vad vår undersökning innefattar.  

 

För att hitta lämpliga företag tog vi kontakt med Halmstads Näringslivs AB som 

rekommenderade företag som låg inom ramarna för vad vi sökte. Här fick vi förslaget att 

kontakta Keback AB. Genom privata kontakter hittade vi ytterligare ett företag som passade 

inom ramarna för vår undersökning, detta var AB Trätälja. Dessa två företag uppfyllde kraven 

för att vara lämpliga att använda i vår undersökning genom att de båda var små företag och att 

de var aktiva på den utländska marknaden på olika sätt. 

 

Vi valde att undersöka två företag med anledning av att vi ville få möjlighet att göra en 

jämförelse. Vi ansåg inte att fördelarna översteg nackdelarna med att undersöka ytterligare ett 

företag för att förbättra resultatet, varför vi valde att nöja oss med två företag. Vi kommer att 

intervjua en person på varje företag då vi bedömer att en intervju med ytterligare en person på 

företaget inte skulle ge oss tillräckligt mycket information för att rättfärdiga den tidsåtgång 

som krävs för ytterligare en intervju.  

 

Vi kommer att begränsa oss till att undersöka den delen av företaget som befinner sig i 

Sverige och inte ta kontakt med eventuella utlandsplacerade avdelningar i företaget. 

Perspektivet kommer alltså att vara svenskt. 

 

 

Respondenter 

 

När vi valde intervjuperson på företagen gick vi till väga så att vi kontaktade företagen där vi 

berättade vårt ärende och blev sedan rekommenderade en person på företaget som vi kunde 

kontakta för en intervju. I Kebacks fall hölls intervjun med Evert Grahn, som är VD och ägare 

av företaget. På Trätälja fick vi kontakt med Jerry Lyrstrand som arbetar som Key Account 

Manager och har varit på Trätälja länge och har stor erfarenhet av export.   
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3.5 Datainsamlingsmetod 

 

Vid insamling av data har vi bland annat använt oss av redan befintlig litteratur i ämnet. Vi 

har även sökt information via sökmotorn Google och då använt sökorden: 

internationalisering, intenrationalization, globalisering, internationell handel, export, små 

företag, Keback AB och AB Trätälja. När vi sökt efter vetenskapliga artiklar har vi använt oss 

av databaserna Academic Search Elit, ABI, Emerald och Samsök. De sökord vi använde oss 

av här var: internationalization, small firms, globalisation. Vi har också valt att använda oss 

av intervjuer. Vi har tagit kontakt med lämpliga företag som kan ge oss information inom det 

ämne vi valt att göra vår studie. Vi kontaktade Halmstads Näringslivs AB som 

rekommenderade Keback AB som lämpligt företag för vår undersökning. Genom kontakter 

fick vi även tag på Trätälja som verkade vara ett intressant företag för vår undersökning.  

 

 

Intervju  

 

Jacobsen (2006) menar att människor verkar ha lättare att tala om känsliga ämnen när de 

träffas ansikte mot ansikte. Detta tros bero på att två personer enklare får personlig kontakt 

när de fysiskt träffas och en förtrolig stämning uppstår. Alternativet kan vara kontakt via 

telefon, men där kan det vara lättare för intervjuobjektet att ljuga. Konsekvensen av detta är 

att det verkar vara lättare att få ett givande och öppet samtal vid ett personligt möte än över 

telefon. Om en intervju innehåller många öppna frågor kan det vara en olämplig metod att 

använda telefon. En anledning till att det är en olämplig metod är att intervjuaren inte har lika 

lätt för att känna av stämningen och få en känsla för hur långt det är lämpligt att be om 

ytterligare fördjupning av svaret. Får intervjuaren intervjupersonen att känna sig obekväm 

kommer detta att leda till att svaren inte blir lika utförliga och information förloras.  

 

Något som är positivt med telefonintervjun är att intervjuobjektet kan känna sig relativt 

anonym. Det innebär att den så kallade intervjuareffekten, att intervjuobjektet lägger märke 

till intervjuarens uttryck och kroppsspråk och uppträder onormalt och ger svar som 

intervjuaren verkar vara nöjd med istället för helt sanningsenliga, reduceras. Enligt Jacobsen 

(2006) går det att konstatera att besöksintervjuer innebär mer tillförlitlighet än 

telefonintervjuer och därför är telefonintervjuer lämpliga till exempel då det kan misstänkas 

en risk för att intervjuareffekten kan bli stor. (Jacobsen, 2006) 

 

Vi har valt att använda oss av besöksintervjuer eftersom vi tror att detta kommer att ge oss 

mer information än en telefonintervju och även göra att intervjupersonerna känner att de kan 

tala mer fritt med oss om de ser oss än via en opersonlig telefonintervju.  

 

Intervjuns längd 

 

Jacobsen (2006) menar att en intervju bör vara mellan cirka en och en och en halv timme. 

Detta eftersom längre tid gör att både intervjuare och intervjuobjekt tröttas ut och på kortare 

halvtimmesintervjuer hinner inte all relevant information komma fram.  

 

Tiden för våra intervjuer beräknade vi till en timma och det var vad vi bokade in hos de 

företagen vi intervjuade.   
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3.6 Dataanalys 

 

När en mängd information är insamlad måste denna reduceras och struktureras för att kunna 

bli förståelig. Det finns tre olika steg att gå igenom i sitt analysarbete av kvalitativ data. 

(Jacobsen, 2006) Dessa tre steg är  

1) Beskrivning. Materialet sammanställs så att beskrivningen av datan blir så 

utförlig och detaljerad som möjligt (Jacobsen, 2006).  

2) Systematisering och kategorisering. Som steg två i processen måste 

materialet komprimeras och systematiseras. Det är även nödvändigt att sålla 

ut vad som är mer och vad som är mindre intressant, detta för att göra det 

mer lättförståeligt och enklare att överblicka (Jacobsen, 2006).  

3) Kombination. Här tolkar vi det som tidigare sammanställts, försöker 

generalisera, hitta meningar och orsaker samt få lite mer ordning på datan 

(Jacobsen, 2006).  

 

En stor fördel med en kvalitativ ansats är att det går att planera, genomföra och analysera 

intervjuer och observationer utan att strikt följa modellen då skillnaden mellan dess olika 

delar i detta fall är relativt liten. Efter att ha analyserat en intervju kan vi gå tillbaka och 

förändra upplägget och på så sätt anpassa metoden till den kunskap vi får under 

undersökningens gång. (Jacobsen, 2006) 

 

Efter insamlingen av data kommer denna att sammanställas för att sedan jämföras med den 

teoretiska referensram som finns i arbetet.  

 

3.7 Reliabilitet och validitet 

 

Vid insamlingen av information till en sådan här undersökning bör tillförlitligheten noga 

granskas. Det är viktigt att vara säker på att den information som samlas in är korrekt. Det är 

också viktigt att forskarna utför mätningarna på rätt sätt och att de är noggranna vid 

bearbetningen av informationen. Tillförlitlig information gör att undersökningen får god 

reliabilitet. (Bell, 2000) Detta är naturligtvis något som vi strävar efter i vår undersökning och 

har arbetat med att uppnå genom att bland annat använda bandspelare tillsammans med 

anteckningar under våra intervjuer. Vi har även valt att använda oss av källor som är högst tio 

år gamla för att få så relevant information som möjligt.  

Något som också är viktigt att sträva efter i sin undersökning är att den ska ha validitet. Detta 

innebär att undersökningens uppgifter är giltiga och tillförlitliga, till exempel att de 

intervjufrågor vi ställer beskriver det vi vill att de ska beskriva och mäter det vi vill att de ska 

mäta. Att en undersökning har god reliabilitet innebär automatiskt inte att den har god 

validitet utan här är det även viktigt att forskaren verkligen undersöker det som är avsikten att 

undersöka. (Bell, 2000) Detta har vi försökt uppnå genom att formulera våra intervjufrågor 

utifrån den teori vi använder i undersökningen och att använda oss av olika källor, både redan 

befintlig litteratur och egna intervjuer. Vi var också noga med att den person vi intervjuade på 

företaget var väl insatt i det ämne som vi undersökte för att få så korrekta svar som möjligt. 

 

Ett problem under en intervju kan vara att anteckningarna stjäl uppmärksamhet från själva 

kontakten med intervjuobjektet. Genom att använda en diktafon eller liknande kan anteckning 

ske mer fritt och intervjuaren får med allt som sägs under intervjun och har dessutom 

möjlighet att återge ordagrant vad som sagts. Detta menar Jacobsen (2006) kan ge extra tyngd 
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till rapporten. Men inspelning kan också innebära nackdelar till exempel kan en del 

människor reagera negativt på att bli inspelade och inte bli lika öppna i intervjun. Intervjuaren 

måste därför göra en bedömning av hur de som ska intervjuas kan tänkas reagera. 

Inspelningen kan också göra att den som intervjuar slappnar av och inte behöver anteckna så 

mycket eftersom hela intervjun finns på bandet. Det som intervjuaren kanske inte tänker på 

när han/hon låter bli att anteckna är att det är svårt att hitta i inspelningen. Blandas 

anteckningar med inspelning kan anteckningarna också användas för att hitta i den inspelade 

intervjun. Trots att intervjuaren dessutom kan råka ut för tekniska problem med inspelningen 

tycker Jacobsen (2006) att intervjuaren ändå bör spela in intervjuer så ofta han/hon har 

möjlighet till det. En annan viktig anledning till att anteckna är att intervjuaren genom att 

anteckna visar att han/hon är intresserad av vad som sägs. Detta kan göra att den som blir 

intervjuad känner sig mer villig att tala öppet eftersom han/hon känner att intervjuaren bryr 

sig om vad han/hon säger. (Jacobsen, 2006) 

 

Vid våra intervjuer kommer vi att använda oss av både anteckningar och bandspelare för att 

kunna tillgodogöra oss så mycket information från intervjun som möjligt. 

 

 



 24   - 24 - 

4. Empiri 
 

I detta kapitel presenterar vi företagen Keback AB och AB Trätälja. Vi beskriver också 

företagens bakgrund och motiv till varför de valt att inleda en internationaliseringsprocess. 

Andra delar i företagens internationaliseringsprocess är de anpassningar företagen tvingats 

göra, vilka möjligheter och risker de stött på samt vad resultatet av deras internationalisering 

blivit.  

 
 4.1 Keback AB 

 

Vår respondent på Keback AB var Evert Grahn som är VD på företaget. Keback AB 

grundades 1985 av Evert Grahn och är ett företag som tillverkar och säljer profilreklam. De 

har inga egna produkter utan tillverkar kundanpassade produkter efter vad kunden vill ha. 

Företaget har i dagsläget 30 anställda och en omsättning på 40 Mkr.  

 

Företaget har redan sedan starten riktat in sig även på den utländska marknaden och har idag 

försäljning i totalt 15 länder. Deras internationalisering har skett på olika sätt. Dels har de 

öppnat egna kontor i Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tjeckien, Ungern och Kina. 

De använder sig även av så kallade säljkontor i Cypern, Slovenien, Österrike, Tyskland, 

Holland och England. De har även återförsäljare i ytterligare ett antal länder. Anledningen till 

att de valde att börja använda sig av säljkontor är enligt Grahn att detta är ett billigare, enklare 

och i vissa fall säkrare alternativ än att öppna ett helt eget kontor. Att öppna ett eget kontor 

medför många större kostnader men även personalansvar, detta menar Grahn i vissa fall är bra 

att kunna undvika. I andra fall menar han att det är bättre att ha ett eget kontor då företaget 

själva får en bättre kontroll, det gäller att göra en bedömning vilket som är lämpligast för det 

aktuella landet och tillfället. 

 

Grahn menar att i hans fall har mycket av internationaliseringen berott på tillfälligheter. Detta 

gäller både varför det blev just de länder det blev, men även val av inträdesmetod och 

samarbetspartners har styrts av tillfälligheter.  

 

Anledningen till att Grahn valde att inleda en internationalisering för företaget är att han 

sedan tidigare arbetat med detta i andra, både små och större, företag. Han har alltid varit 

intresserad av och insatt i internationell handel. Han menar att han tack vare detta hade en 

insikt och kunskap i hur ett företag kan gå till väga när en internationalisering ska inledas och 

vad som är viktigt att tänka på. Genom detta har han även fått ett brett nätverk som varit till 

stor hjälp under det egna företagets internationalisering. 

 

Keback inledde sin internationalisering i Norden och detta enligt Grahn med anledning av att 

det är lättare att göra affärer med länder som är sociokulturellt lika sitt eget land. De arbetade 

sedan vidare med sin internationalisering i rask takt och spred sig snabbt till andra länder och 

delar av världen. 

 

När Keback för cirka 15 år sedan skulle ta sig in på den kinesiska marknaden var detta ingen 

enkel uppgift. På den tiden var gränserna mycket mer stängda och det fanns inte alls de 

kommunikationsmöjligheter som det finns idag. Idag har dock förutsättningarna ändrats 

mycket och detta har gjort affärerna enklare. Men det finns även andra hinder som försvårar 

som till exempel kulturskillnader. Kulturskillnaderna kvarstår vilket gör att situationen 
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fortfarande är svår. [3] Det är därför viktigt att sätta sig in i kulturen och lära sig den innan 

affärer påbörjas för att förutsättningarna ska vara så goda som möjligt att lyckas menar Grahn. 

Den taktik som Grahn valt att ta till vid sina affärer i Kina är att anställa en kines att följa med 

honom överallt på mässor och fabriksbesök för att underlätta kommunikationen och få bättre 

förutsättningar. Detta visade sig vara en lyckad taktik och idag har kontoret i Kina växt och 

har flera anställda. 

 

Största delen av Kebacks produktion sker idag i Kina varför Grahn menar att det är viktigt att 

han har de goda kunskaper och kontakter i landet som han har. 

 

Enligt Grahn beror, som tidigare nämnts, företagets internationalisering mycket på 

tillfälligheter. Han poängterade att det är viktigt att våga ta chansen när den kommer och att 

utnyttja så många affärsmöjligheter som möjligt. Grahn menar att när en ny möjlighet dyker 

upp måste det finnas ett mod att våga satsa. För om en företagsledare aldrig vågar satsa även 

om det finns en risk att misslyckas, blir det svårt att utvidga sin verksamhet och göra sitt 

företag mer lönsamt. Många av de tillfälligheter som han talar om har uppkommit genom 

människor han känner. Genom att han har många kontakter och ett stort nätverk har dessa så 

kallade tillfälligheter dykt upp och gjort att företaget har haft möjlighet att utvidga sin 

internationella handel ytterligare. Han berättar bland annat om ett tillfälle då företaget fick 

chansen att ta sig in på den tyska marknaden. Han blev kontaktad av en tysk bekant som 

föreslog att de gemensamt skulle hjälpas åt att införa Kebacks produkter på den tyska 

marknaden. Detta, berättar han, var också en ren tillfällighet och vid tidpunkten hade han inte 

alls några planer på att träda in på denna marknad. Detta är något som är återkommande och 

det är många gånger så här det har gått till när Keback har utvidgat sin internationalisering.  

 

När Grahn startade Keback AB var hans största oro att kunderna inte skulle betala. Han såg 

det som en risk att ge sig in på en okänd marknad i ett annat land. Detta eftersom han inte 

visste hur det skulle gå till och om betalningarna skulle komma in som planerat. Han var 

också orolig när det gällde konkurrensen från andra företag då han menar att denna var och 

fortfarande är knivskarp. Grahn menar att eftersom företaget inte har en färdig produkt att visa 

upp för den potentiella kunden blir det en större utmaning och risk för företaget. De måste 

istället övertyga kunden om att de kan ge denna vad den vill ha. De måste inge ett förtroende 

och få kunden att lita på dem. Detta kan också bli en extra utmaning då det måste göras på ett 

annat språk. I många länder fungerar det bra att använda engelska, medan det i andra länder är 

tvunget att använda sig av det lokala språket för att lyckas. Detta menar Grahn är något som 

är viktigt att ta reda på i förhand. Att samla på sig kunskap om det “nya” landet och framför 

allt deras kultur. Detta för att veta vilket som är det bästa sättet att gå till väga för att uppnå 

bästa möjliga resultat. 

 

Grahn berättar om några försök till vidare utvidgning av företaget i bland annat Tyskland, 

Spanien och Portugal som inte lyckades.  Han poängterar dock att han tycker det är viktigt att 

inte se dessa som misslyckanden utan istället som lärdomar och som en del i verksamheten 

och dess utveckling. En stor risk menar Grahn är just att det i förväg inte går att veta hur det 

ska sluta. Det går inte att förutse om en satsning ska gå vägen eller inte, men om inget försök 

görs blir det ändå inga affärer. För att ge sitt företag de bästa förutsättningarna gäller det att 

vara påläst och göra noggranna efterforskningar för öka sina chanser att lyckas. 

 

Kulturen nämnde Grahn många gånger är den viktigaste faktorn vid internationalisering. Han 

nämnde också att det kan vara extra svårt för svenskar med anledning av att Sverige är ett 

utbrytarland gällande kultur, och då syftade han främst på vårt sätt att tilltala varandra. 
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Duandet har blivit mycket etablerat i Sverige vilket inte är vanligt i andra länder. Här tog han 

som exempel upp Norge, som annars är ett kulturellt likt land i jämförelse med Sverige, där är 

de noga med att tilltala folk med sin titel, till exempel Verkställande Direktör, och duandet är 

inte alls accepterat. 

 

Grahn menar att företaget inte har gjort några direkta anpassningar gällande sina produkter på 

grund av sin internationalisering. Detta eftersom varorna är kundanpassade 

och specialtillverkas för varje enskild kund. Därför menar han att affärsidén är den samma 

och inga anpassningar gällande denna har gjorts. De anpassningar som dock har varit 

nödvändiga är att anpassa företagets hemsida till, i vissa fall, ett lands hemspråk, men i de 

flesta fall till engelska, vilket också är originalhemsidans språk som även används i Sverige. 

Även fakturor och liknande har fått anpassas beroende på vilket land företaget agerar i. Grahn 

nämner att det finns faktorer som kräver anpassningar som företaget inte själva styr över. Han 

menar att beroende på kulturskillnader i olika länder agerar personalen olika, och de ansvariga 

på det utländska kontoret agerar på ett annorlunda sätt gentemot sina anställa i förhållande till 

hur han agerar gentemot sina anställda i Sverige. I många fall har Grahn tagit hjälp av någon 

som är mer insatt i det aktuella landet och har kunskaper om dess kultur och liknade, för att på 

ett så effektivt sätt som möjligt ta sig in på den nya marknaden. Grahn har lärt sig att det inte 

går att åka till ett land med svenska metoder och tro att dessa ska fungera överallt. Det är 

viktigt att ha en inställning och ett tankesätt där du tillåter anpassningar till det aktuella landet, 

där hänsyn till kultur och språk är viktiga grundpelare. 

 

Grahn anser inte att några större anpassningar gällande företagets kommunikationsmetoder 

har gjorts med anledning av internationaliseringen. Han menar att tekniken hela tiden går 

framåt och att anpassningar sker kontinuerligt i takt med den nya tekniken. Detta är då inte en 

följd av företags internationalisering utan det beror helt enkelt på att nya 

kommunikationsvägar tas fram och att ny teknik hela tiden utvecklas. Detta ser Grahn som 

något positivt eftersom kontakten med utlandet kan hållas på ett bra sätt och till en rimlig 

kostnad. Även om de personliga mötena inte kan ske lika frekvent som när man befinner sig 

närmare varandra rent geografiskt så finns det idag kommunikationsverktyg som gör att han 

på ett enkelt sätt kan ha daglig kontakt med sina medarbetare och kunder runt om i världen. 

Grahn menar dock att användandet av mail har blivit något överdrivet och att folk använder 

detta i både tid och otid. Han menar att denna överanvändning också gör att språk och 

liknande blir sämre och att läsa mail upptar allt för stor tid av hans arbete.  

 

Eftersom konkurrensen är så stor som den är har Grahn tagit till taktiken att istället för att 

besöka mässor som anordnas besöker han istället fabrikerna direkt. Detta ger honom större 

möjligheter att komma över en produkt innan den kommit ut på marknaden och på så sätt 

skapa sig en konkurrensfördel. [4] 

 

I de flesta fall har Grahn utgått från inställningen att ”kan jag inte prata med dem ska jag inte 

göra affärer med dem”. Då han anser att god kommunikation och förståelse är viktigt har detta 

motto följt med honom från första början. Han har dock blivit tvungen att frångå detta till viss 

del på grund av att marknadssituationen har ändrats. Företaget letar alltid efter bättre 

lösningar och nya länder där företaget kan tjäna pengar. Kina är en marknad som Keback 

numera är mycket aktiv på och här har det inte varit lika lätt med språk och kommunikation. 

På denna marknad har han blivit tvungen att ta hjälp av inhemska medarbetare för att kunna ta 

sig fram på ett så bra och lönsamt sätt som möjligt. Kina var hans tydligaste exempel på hur 

handeln har ändrats och hur han tvingats frångå sitt motto. Han ger även exempel på länder på 

närmare håll inom Europa, så som Polen, där det vissa gånger inte fungerat att använda 
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engelska, som är Kebacks huvudspråk, utan där vissa språkanpassningar varit tvungna att 

genomföras.   

 

Grahn menar att Kebacks internationalisering överlag varit lyckad. Om han idag skulle göra 

om processen skulle han själv agera lite annorlunda. Han skulle vara mer bestämd och tuffare 

i sitt förhållningssätt gentemot sina medarbetare. Grahn tog upp en jämförelse med hur 

företagets utländska chefer agerar gentemot sina anställda och att han i vissa delar kan lära av 

dem. Han berättade en historia om Kebacks chef i Polen och hur hon agerar. Historien gick ut 

på att förklara hur chefer genom olika handlingar vill visa sin högt uppsatta position både 

gentemot sina anställda men även den övriga omgivningen. I många länder är det viktigt att 

markera att sitt chefskap och denna kvinnliga chef i Polen gjorde detta genom att beställa 

speciella möbler som bara hon som chef skulle ha, just för att visa att hon var chef. Detta var 

ett mörkt skrivbord och en stor och hög svart stol och var tänkt att utstråla makt. Grahn 

berättar att detta inte är helt ovanligt förekommande och att han stött på detta fenomen i fler 

länder. Utifrån dessa upplevelser har han kommit fram till att han själv i framtiden kan tjäna 

på att använda lite av deras chefsmetoder för att bli mer framgångsrik. Grahn menar att vi i 

Sverige många gånger är lite för fega och att duandet går lite för långt. Han menar dock inte 

att han vill gå lika hårt fram som den polska chefen i exemplet men han tror att han kan lära 

en del av henne. Grahn poängterar också att detta är ytterligare ett bevis på hur viktigt det är 

att sätta sig in i ett lands kultur och att det alltid bör vara ett av de första stegen i 

internationaliseringsprocessen. Han menar att det var viktigt att han var förberedd på hur 

cheferna i det här fallet skulle agera så att han som högste chef visste hur han själv skulle 

agera i dessa länder för att få den respekt han behöver för att kunna leda företaget.  

 

 

4.2 AB Trätälja  

Företaget AB Trätälja grundades 1906. Vår intervjuperson på företaget är Jerry Lyrstrand, 

som jobbat på företaget sedan 1994. Han berättar att det alltid har funnits export inom 

företaget, till exempel exporterades papper lite längre tillbaka i tiden. 1984 köptes företaget av 

en av de anställda som då renodlade företaget till ett exportföretag. Idag har Trätälja fyra 

anställda och affärerna går ut på att företaget köper trä från svenska sågverk och exporterar 

det ner till Nordafrika och Mellanöstern. Företagets anställda är uppdelade och har ”sina 

egna” länder vilka de har totalansvar för och de sköter hela försäljningsprocessen själva på 

dessa marknader. Trätälja började sin internationaliseringsprocess redan på 50-talet. Den typ 

av internationalisering företaget har valt är att exportera trävaror. Anledningen till att 

företaget valde att arbeta internationellt var enligt Lyrstrand att det fanns bra kunder i de 

länder företaget exporterar till och därmed fanns möjligheter att tjäna mer pengar. Lyrstrand 

menar att från början var konkurrensen liten i de områden exporten går till men nu har 

konkurrensen ökat. De länder företaget exporterar till är Marocko, Tunisien, Libyen, Algeriet, 

Egypten, Syrien, Jordanien, Saudiarabien, Jemen och Sudan.  

Lyrstrand berättar att anledningen till att export sker till just dessa områden är att långt 

tillbaka i tiden gick mycket export av trä till Egypten. De egyptiska snickarna blev då vana 

vid att arbeta med den typen av trä som finns i Sverige. När de egyptiska snickarna sedan 

spred sig runt om i Nordafrika och ner runt Röda Havet tog de med sig traditionen att arbeta 

med svenskt trä. Trätälja hade kontor i Dubai under fyra år utan att sälja något eftersom i 

områdena runt Dubai har snickarna indiskt ursprung och de indiska snickarna är vana vid en 

annan typ av trä berättar Lyrstrand. Han menar att det föll sig ganska naturligt för Trätälja att 
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sälja till de områden de gör eftersom företaget hade en vara att sälja och i dessa länder hade 

de behov av den varan.  

På grund av internationaliseringen har Trätälja varit tvungna att göra vissa anpassningar. Som 

exempel på detta nämner Lyrstrand att träet ska ha ett visst mått för att det ska gå in i ett visst 

antal rader/lager i en container. Han berättar att eftersom vissa av länderna Trätälja säljer till 

är fransktalande har de en agent i Tunisien som talar franska och även svenska eftersom han 

även har bott i Sverige. Han är inte anställd men han arbetar under anställningslika 

förhållanden. Honom har de med sig ibland när de åker till olika länder där språket kan vara 

en svårighet. Eftersom det är arabiska och muslimska länder företaget jobbar med är det lite 

speciellt på många sätt menar Lyrstrand. Det är en annan kultur, men i och med att Lyrstrand 

hållit på länge och rest mycket i många år har han lärt sig en hel del till exempel om olika 

seder. Ett exempel som han nämner är att de aldrig börjar med att prata affärer direkt utan 

samtalen avhandlar först ämnen som till exempel familjen eller liknande. Lyrstrand 

poängterar att erfarenheten är värdefull och det är lättare nu när han varit med länge och vet 

hur det fungerar.  

 

Kommunikationssätten har förändrats mycket under åren och Trätälja var tidiga med 

datorisering berättar Lyrstrand. När han började på företaget 1994 använde de sig av telex 

som smattrade fram, sedan kom telexen direkt in i datorn och det gick att kopiera text och 

lägga in i de egna dokumenten. När faxen kom tyckte Lyrstrand att den var jättebra och 

ganska tidigt kunde han och hans kollegor faxa direkt från datorn. Men han berättar att många 

av länderna där kunderna finns nästan hoppade över faxen och gick direkt på e-mail istället. 

Då blev det nästan så att de kunderna som låg långt framme tidigt undrade om inte Trätälja 

kunde ta emot ett mail istället och Lyrstrand menar att då hade företaget knappt hunnit få mail 

ännu. De blev helt enkelt förbigångna i tekniken vilket ledde till att Trätälja blev tvungna att 

påskynda företagets teknikutveckling. Lyrstrand menar att det nu är många år sedan den nya 

tekniken kom, men att det ändå är relativt nytt. Nuförtiden sker den mesta kommunikationen 

via mail vilket Lyrstrand tycker är väldigt enkelt. Allting skannas idag, när ett dokument 

ankommer skannas det rakt in på rätt plats i datorn. Lyrstrand tycker att utvecklingen gått 

framåt väldigt mycket, alla dokument kan skannas och bifogas ner till kunderna vilket är tio 

gånger enklare och dessutom billigare jämfört med hur det var tidigare. Då kunde Lyrstrand få 

stå en halv dag och faxa med dåliga linjer som bröt ofta. Mailen går väldigt smidigt och det 

har blivit mycket enklare, nästan för lätt. Det ska ju vara lite besvärligt när företaget är på 

krångliga marknader. Även med dagens mobiltelefoner tycker Lyrstrand att det har blivit 

enklare, mobilerna är guld värda och de pratar väldigt mycket via telefon. Han tillägger också 

att han kan koppla upp datorn mot företagets server både hemma och på landet vilket gör att 

han finns tillgänglig för kunderna även om det inte skulle vara kontorstid eller om något 

behöver ordnas plötsligt.  

 

Angående sociokulturella likheter med de länder företaget handlar med menar Lyrstrand att 

det inte är mycket som är likt i jämförelse med Sverige. Länderna de exporterar till är 

muslimska länder, som exempel nämner han att Saudiarabien är ett av världens mest stängda 

folk med regler för det mesta. Som exempel nämner han att kvinnorna inte får köra bil och 

kvinnorna får inte heller vistas i samma rum som männen. Men detta är egentligen inte något 

som påverkar Lyrstrand eftersom han ändå gör affärerna med männen eftersom det är så det 

fungerar i dessa länder.   

 

Möjligheterna som sågs vid internationaliseringen var att om det saknas trä i vissa länder så 

finns stora möjligheter att få sälja bra och framför allt att tjäna pengar. Jämfört med andra 
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branscher är det dålig lönsamhet på varorna men istället säljs stora volymer, men detta 

innebär också stora risker. Lyrstrand menar att det är viktigt att säkra hem pengarna och att 

använda säkra betalningar och så vidare.   

 

Lyrstrand menar att det alltid dyker upp nya möjligheter, till exempel nya kunder. Han menar 

ändå att branschen är ganska konservativ och de som alltid hållit på att importera är etablerade 

så det är ofta dem han jobbar med. Kunderna byts inte ut så ofta utan han menar att det är ett 

visst gäng som håller på. I Tunisien där agenten finns har företaget hoppat över ett 

distributionsled med de stora importörerna. Tunisien är det land där Trätälja kunnat göra på 

detta sätt. Detta fungerar inte i de andra länderna där det är stora importörer som köper 

trävarorna, vilket innebär mindre avanser, men eftersom det är så det går till i de länderna får 

Trätälja arbeta enligt det sättet istället.   

 

Enligt Lyrstrand har Trätälja just nu en valutafördel, gentemot till exempel Finland som har 

euro, eftersom det just nu är billigare för kunderna att köpa svenska varor.  

 

Lyrstrand berättar att redan under 2007 drabbade finanskrisen träbranschen på olika sätt då 

krisen påverkade företag som arbetar med råvaror tidigare än andra företag påverkades. Från 

att det var toppriser i slutet av 2007 blev det på vårkanten tvärstopp och priserna började rasa. 

Lyrstrand menar att detta berodde på att det hade levererats för mycket när priserna steg och 

steg eftersom alla var rädda att priserna skulle fortsätta att stiga hur långt som helst och sen 

dök alltihop. Då är det lätt att få motgångar om företaget sitter på dyrt trä konstaterar 

Lyrstrand. Han menar att detta resulterade i att företaget 2008 gjorde ett nollresultat vilket är 

något som inte inträffat tidigare.  

 

På de marknader Trätälja agerar tycker inte Lyrstrand att de har så många konkurrenter. Han 

menar att det är handelshus som till exempel Elof Hansson och liknande som de konkurrerar 

med. Lyrstrand säger att det även finns vissa små företag, men dessa räknar Trätälja knappt 

som konkurrenter eftersom de inte har varit med så länge på marknaden och först nu när 

varorna skickas i container kan de skicka iväg något. Lyrstrand berättar att tidigare när 

varorna skickades med breakbulk var företagen tvungna att få ihop en hel båt för att skicka 

ner till till exempel Jemen. Han menar att då hade Trätälja hela marknaden för detta vilket 

ledde till ganska bra affärer. Lyrstrand berättar att förutsättningarna ändrades något när 

varorna började fraktas i container eftersom då kunde vem som helst skicka iväg en container. 

Lyrstrand menar på att marknaden då förstördes lite för Trätälja eftersom fler hade möjlighet 

att konkurrera. Dessutom menar han att stora bolag som till exempel Elof Hansson har en 

fördel eftersom de fraktar väldigt mycket varor med Maersk och därför får billigare priser på 

frakten. Trätälja har en väldigt slimmad organisation som består av endast fyra personer som 

sköter allting själva säger Lyrstrand. Han jämför med Elof Hansson som har avdelningar för 

allt och därmed mer overheadkostnader. Han menar att där går det till så att säljarna säljer 

varorna, sedan får de en kurs från valutaavdelningen och så lämnar de över till 

skeppningsavdelningen för att skeppa det och så vidare. Detta arbetssätt tycker Lyrstrand är 

lite tråkigt. På Trätälja gör Lyrstrand och hans kollegor allting själva, köper in trä, säljer, 

befraktar, gör dokument, lägger in allt i datorn – hela processen. Han berättar att den enda 

overheadkostnaden de har är en ekonomitjänst som arbetar åt dem en dag i veckan. Lyrstrand 

säger att han sköter alla uppgifter, han kallar det att han är allt från VD till springpojke och 

har totalansvar för sina marknader, vilka är Sudan, Jemen och Saudiarabien.  

 

Enligt Lyrstrand skiljer sig konkurrensen mellan de olika utländska marknaderna. Jemen 

tycker Lyrstrand är ett krångligt land att sälja till, det är många som importerar där och de 
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slåss alltid om priser, han menar att det i och för sig är samma sak i Saudiarabien men det är 

en jättestor marknad, Jemen är en väldigt liten marknad. I Saudiarabien är det, enligt 

Lyrstrand, stora importörer som köper vilket gör att Trätälja får in mycket trä i det landet.  

 

Lyrstrand menar att det alltid finns stora risker med att jobba internationellt, men bara du vet 

om riskerna kan du eliminera dem genom att jobba på ett förnuftigt sätt. Exempel på vad han 

föreslår kan göras för att eliminera risker är att försäkra varorna, jobba med bra rederier (välja 

bra båtar som inte sjunker) och att välja rätt kunder (undvika dem som låter väldigt bra). 

Enligt Lyrstrand lär han och hans kollegor sig efterhand, efter att varit en lång tid på en 

marknad vet de vilka de ska ha att göra med och vilka de ska undvika. Angående risker på de 

utländska marknaderna menar Lyrstrand att det finns bra och dåligt folk överallt. Jemen säger 

Lyrstrand är ett lite speciellt land, där finns det människor som gör allt för att luras. Han 

menar att de flesta som är rika där har blivit det genom att lura andra, men det är så det har 

varit av tradition. Så det är enligt Lyrstrand en tuffare marknad, men även där finns det 

guldkorn, kunder som företaget har haft i tio år som har ställt upp under årens lopp. 

 

Något som Lyrstrand också nämner som en risk och som är negativt för företaget är när vissa 

större sågverkskoncerner har stora mängder trä över och bestämmer sig för att själva gå ner på 

vissa marknader och dumpar priserna. Detta ställer till det lite för Trätälja. Men Lyrstrand 

konstaterar att sågverkskoncernerna inte har tillräcklig kunskap om hur det fungerar och de 

har därför förlorat mycket pengar och inte fått betalt eftersom de inte kan tillräckligt om hur 

det fungerar och därför gjort felaktiga affärer. Lyrstrand tror därför att detta agerande kommer 

att upphöra.  

 

Ytterligare en risk Lyrstrand nämner är att de marknader Trätälja agerar på är besvärliga 

marknader att resa på. Efter 11 september 2001 var det ungefär två år som Lyrstrand inte var i 

Jemen. En anledning till detta var att de gav sig på och sköt alla som såg ut som amerikaner 

och i början var det även en del kidnappning men detta har enligt Lyrstrand blivit bättre. Han 

menar att det farligaste att göra i dessa länder är egentligen att åka bil, han berättar till 

exempel om en taxiresa de gjorde en gång då de blev stoppade fem gånger på bara ett par 

kilometer och taxichauffören visade även upp skotthål han fått tidigare på sin bil. En gång 

fick Lyrstrand ställa in en resa till Sudan på grund av att det var demonstrationer och 

oroligheter där.  

 

Lyrstrand menar att Trätälja har varit tidiga med internationaliseringen och att detta har gjort 

att de har varit med i alla år. Han menar att andra marknader med annat trä har andra 

konkurrenter, det hänger ihop med hur valutorna är och situationer i olika länder och så 

vidare. Lyrstrand menar att just nu ligger företaget bra till med det svenska träet, men det 

varierar, det går upp och ner, men just nu går det bra. Business tycker Lyrstrand går ut på att 

alla ska tjäna pengar och vara nöjda, det är ett givande och tagande. Han berättar att det har 

hänt att företaget har behövt ge bort pengar så att säga för att hjälpa en kund som har det 

svårt. Det är affärsmässiga ställningstaganden hela tiden säger Lyrstrand. Han menar att 

ibland måste de göra något för att säkra framtida affärer. Lyrstrand berättar om en kund som 

de hjälpte för något år sedan, och då förlorade en del pengar på, denna kund är idag en stor 

och viktig kund för företaget.  

 

Om Trätälja skulle göra om satsningen idag tror Lyrstrand inte att de skulle göra något 

annorlunda eftersom, för att citera Lyrstrand, ”idén är ju strålande!”.   
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5. Analys  
 

I analyskapitlet gör vi jämförelser mellan de empiriska data vi samlat in och de teorier som 

finns med i arbetet. Vi undersöker likheter och skillnader mellan två verkliga fall och teorin 

för att se till vilken grad dessa stämmer överens och om det skiljer sig mellan de två 

fallföretagen. 

 

5.1 Drivkrafter för globalisering 

 

5.1.1 Marknadsfaktorer 

 

Enligt Rodriguez (2007) är den största anledningen till att små företag väljer att 

internationalisera sig att de utländska marknaderna växer. Detta stämmer inte med hur 

Trätälja har agerat då de redan har sina marknader som de agerar på. Genom sin speciella 

produkt har de inte samma möjlighet att utveckla sin internationalisering till nya marknader. 

Eftersom de marknader de redan är aktiva på idag är de marknader som efterfrågar just 

svenskt trä som är vad Trätälja har att erbjuda. På andra marknader är det annat trä som 

används varför det inte finns någon anledning för företaget att försöka ta sig in på dessa 

marknader. Keback däremot har inga begränsningar när det gäller vilka marknader deras 

produkter kan introduceras på. Grahn nämnde dock inte att Keback specifikt letar efter 

växande marknader när de utvidgar sin internationalisering utan att deras utvidgning i de allra 

flesta fall beror på tillfälligheter som kan komma av många olika anledningar.  

Att länder som legat bakom i utvecklingen kunnat hoppa över steg och gå direkt på den nyaste 

typen av teknologi som Czinkota och Ronkainen (2007) beskriver bekräftar Lyrstrand då det 

varit fallet med en del av deras kunder. Czinkota och Ronkainen (2007) menar även att den 

nya teknologin medfört att produkter kan designas för att möta liknande kravvillkor på de 

flesta marknader. Detta har inte påverkat Keback då de inte har några givna produkter som de 

säljer till olika marknader utan alla varor anpassas speciellt efter kunderna. Det har heller inte 

påverkat Trätälja eftersom de inte har en produkt som är designad för att fungera på många 

marknader då produkten de säljer är en råvara som i sin tur används för att få fram en färdig 

produkt. Med andra ord exporterar Trätälja samma typ av trä till sina olika marknader. 

Nackdelen för Trätälja är att det finns marknader de inte kan sälja till eftersom den typen av 

trä de exporterar faktiskt inte går att sälja på alla marknader.   

 

5.1.2 Kostnadsfaktorer 

 

Czinkota och Ronkainen (2007) och Rodriguez (2007) menar att drivkrafter för 

internationalisering kan vara till exempel att undvika kostnadsineffektivitet och att få 

stordriftsfördelar. Czinkota och Ronkainen (2007) menar även att kostnaden för att ta fram 

nya produkter kan vara så pass stor att det krävs ett stort marknadsunderlag för att kunna 

täcka kostnaden. Varken Trätälja eller Keback har några kostnader för att ta fram nya 

produkter då de enbart handlar med befintliga varor. Inget av företagen arbetar heller med 

egna produkter och därför är behovet att utvidga företaget till nya marknader inte lika stort 

som för andra företag som själva utvecklar egna produkter. 
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5.1.3 Omgivningsfaktorer 

 

Eftersom Trätälja exporterar till länder utanför EU är de inte påverkade på samma sätt som 

andra företag av de krafter Czinkota och Ronkainen (2007) nämner som bidrar till en mer 

alleuropeisk marknad. Att Sverige valt att stå utanför den gemensamma ekonomiska valutan 

är i dagsläget något som gynnar Trätälja. När den svenska valutan är billig i förhållande till 

andra valutor blir det billigare för de företag som handlar av svenska företag och därför 

föredrar de under de rådande ekonomiska förhållandena att handla av svenska företag.  

 

Enligt Czinkota och Ronkainen (2007) är internationalisering enklare i dagsläget med hjälp av 

nya kommunikationsmetoder. Att använda telefon är något som både Lyrstrand och Grahn 

berättar att de gör mycket och detta har blivit betydligt billigare och enklare i takt med den 

teknologiska utvecklingen i världen. Även mail nämner Lyrstrand som en förenklande faktor 

för deras företag. Grahn har däremot en något negativ syn då det gäller mail då han menar att 

det i vissa fall sker en överanvändning av detta nya kommunikationsmedel.  

 

Enligt Aspelund et al (2007) är en viktig drivkraft för att inleda internationalisering att 

företaget har ett brett nätverk på den nya marknaden. Detta stämmer bra in på Keback då 

Grahn menar att han genom sina tidigare arbeten har mycket kontakter på utländska 

marknader och ofta tar hjälp av dessa då företaget skall inta en ny marknad.  

 

5.1.4 Konkurrensfaktorer 

 

Czinkota och Ronkainen (2007) menar att när konkurrensen är stor på en marknad kan 

företaget söka sig till en ny marknad som inte är lika exploaterad. Detta är inget som stämmer 

in på Trätäljas sätt att hantera konkurrens. Då de har en bestämd marknad som efterfrågar 

deras produkter har de inga möjligheter att använda sig av denna metod och söker därför inte 

nya marknader på samma sätt som andra företag har möjlighet att göra. Däremot finns 

självklart fortfarande risken att de drabbas av konkurrens på sin marknad och måste då 

försöka bemöta denna på ett så bra sätt som möjligt. Keback däremot har möjlighet att arbeta 

på ett annorlunda sätt. Deras produkt kan introduceras på många olika marknader vilket ger 

dem möjlighet att agera enligt Czinkota och Ronkainens (2007) teori om att etablera sig på 

marknader som inte är exploaterade. Keback är idag aktiva i många länder och fortsätter 

kontinuerligt att etablera sig i nya. Vi ser där ett samband med teorin gällande hur de hanterar 

konkurrensen. Enlig Kebacks företagsledare är konkurrensen inom deras bransch stenhård och 

detta kräver att de agerar på ett sätt som gör att konkurrensen minskar. Han menar dock att det 

även finns andra anledningar till varför de etablerat sig i så många olika länder och att det 

många gånger berott på rena tillfälligheter snarare än noggrann planering och strategi. 

 

Distribution av produkter sker idag enligt Czinkota och Ronkainen (2007) på ett sätt som få 

kunnat föreställa sig för ett årtionde sedan. De förändringar Lyrstrand upplevt på Trätälja är 

hur deras varor fraktas. Tidigare var de tvungna att skicka en hel båt men idag skickas det 

mesta av varorna med container. Detta har inneburit både fördelar och nackdelar då det dels 

blivit enklare för Trätälja men samtidigt har det inneburit en ökad konkurrens då fler företag 

har fått möjlighet att skicka iväg enstaka försändelser och mindre kvantiteter.  

 

Båda företagen agerar i enlighet med Rodriguezs (2007) undersökning som visar på att det 

inte är så vanligt att små företag väljer att påbörja en internationalisering bara för att 

konkurrenterna gör det. 
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5.2 Uppsalaskolan  

 

Enligt Johansson et al. (2002) påverkar de aktiviteter företaget haft på den utländska 

marknaden det framtida engagemanget på den utländska marknaden. Kebacks VD har sedan 

tidigare arbetat i företag med olika typer av internationalisering. Detta har i sin tur lett till att 

han genom dessa aktiviteter fått erfarenhet och kunskap på den utländska marknaden och på 

så sätt även valt att etablera sitt eget företag utanför Sverige. Vi ser också att Kebacks 

internationalisering konstant blir större och att de hela tiden ökar sitt marknadsengagemang 

utanför Sverige . Det kan alltså ses ett samband med vad teorin säger gällande att aktiviteter 

på den utländska marknaden ger kunskap som leder till nya satsningar och ökat engagemang. 

När det gäller Trätälja har de enligt Lyrstrand inte lika stora möjligheter att utvidga sin 

internationella satsning till andra marknader med tanke på att deras produkt inte efterfrågas på 

alla marknader. De arbetar istället med att utveckla sin försäljning på de marknader de redan 

är aktiva. De använder på så sätt sina kunskaper från internationalisering till att enbart 

utvecklas och bli bättre på dessa marknader. 

Keback startade sin internationalisering i Norden och i länder där det psykiska avståndet är 

kort. Enligt Andersson (2000) väljer länder ofta att inleda sin internationalisering i länder som 

är lika det egna landet och som har kort avstånd både psykiskt och geografiskt. Under vårt 

möte med Grahn märkte vi tydligt att han arbetat efter detta och berättade att han först och 

främst valt länder med liknade kultur i jämförelse med Sverige. Detta menar han underlättar 

arbetet och inträdet. När han sedan fortsatte att utveckla och bredda sin internationalisering 

var det kulturen som han först och främst satte sig in i för att få en bättre förståelse och på så 

sätt eventuellt kunna minska det psykiska avståndet genom att få en bättre förståelse för det 

landets sätt att tänka och agera. Även språk är en viktig del när psykiskt avstånd mäts och 

även detta var något som Grahn tog upp som en viktig faktor när han arbetar med sin 

internationalisering. Han använde uttrycket ”kan jag inte prata med dem, ska jag inte göra 

affärer med dem”. Kebacks huvudspråk är engelska och detta räckte många gånger till en 

början. Men när internationaliseringen utvidgades mer och mer kom företaget in på 

marknader där det inte alltid fungerade med något annat än det landets hemspråk. I dessa fall 

har Grahn använt sig av tolkar, allt för att uppnå en så bra förståelse som möjligt och för att 

han tycker det är viktigt att kommunikationen blir korrekt så att inga missförstånd uppstår. 

Även om han då inte själv kan tala med dem så menar han att detta är en näst intill lika bra 

lösning och att detta sätt är bättre än att själv försöka kommunicera på engelska eftersom det 

kan leda till missförstånd och kan försvåra arbetet. Trätälja har inte följt teorin med att inleda 

internationalisering till länder där det psykiska avståndet är kort eftersom de produkter 

Trätälja säljer inte är aktuella för grannländerna. De har istället hittat marknader där 

efterfrågan på deras produkter är hög och istället efterhand fått ökad kunskap och förståelse 

för marknaderna och lärt sig att arbeta så att det psykiska avståndet till dessa marknader inte 

upplevs som lika långt som det är. 

 

5.3 Nätverksmodellen 

 

Doole (2008) menar att hur ett företags nätverk ser ut påverkar vart själva 

internationaliseringen kommer att äga rum. Detta kan sättas i jämförelse med vad Grahn 
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berättade för oss gällande hur Kebacks internationalisering har gått till väga. I de flesta fall 

har det berott på rena tillfälligheter. Han beskriver till exempel hur han genom sina kontakter 

fått erbjudanden och möjligheter att utvidga sin internationalisering. Ett exempel han tog upp 

var när en bekant från Tyskland, där företaget då inte var aktivt, föreslog att de gemensamt 

skulle hjälpas åt att införa Kebacks produkter på den tyska marknaden. Detta är ett bra 

exempel på hur nätverket kan påverka vart internationaliseringen sker. 

 

Att Keback har haft ett brett nätverk har haft betydelse även på andra sätt. Detta har gjort att 

de istället för att själva behöva etablera sig på den nya marknaden, med alla kostnader detta 

innebär, har de kunna ta hjälp av företag i nätverket som fungerat som återförsäljare. Keback 

har då kunnat hålla nere kostnaderna. Detta stämmer bra överens med vad Anderson (2000) 

säger om att ett närverk kan hjälpa till att dra ner kostnaderna för ett företag i 

internationaliseringsprocessen. Eftersom små företag har mindre resurser än större företag tror 

vi det är extra viktigt att de tar vara på alla möjligheter som ges när det gäller att minska de 

utgifter som uppstår vid internationaliseringen. I enlighet med Andersson (2000) menar 

Lyrstrand att deras nätverk är viktigt och skapa starka relationer är viktigt för företaget. Ett 

exempel på detta som Lyrstrand nämner är en kund som företaget hjälpte under tuffa tider för 

att de hade en bra relation till varandra, detta har sedan lett till att dagens relation mellan 

Trätälja och detta företag är ännu starkare och även mycket lönsamt för Trätälja.   

 

 

5.4 Inledning av internationalisering  

 

Genom våra intervjuer har vi fått Hollensens (2001) påstående om varför företag inleder 

internationalisering bekräftat gällande båda företagen. Motivet till att Keback valde att 

internationalisera sig var till stor del att företagsledaren sedan tidigare varit engagerad i 

internationaliseringsprocessen i andra företag och tyckte att detta var ett bra sätt att öka sina 

intäkter. Detta kan kopplas till Hollensens (2001) motiv till internationalisering, där han dels 

menar att viljan att utveckla verksamheten och att tjäna pengar är ett, som han kallar det, 

proaktivt motiv. Det faktum att företagsledaren har ett stort intresse av internationalisering 

och en stark drivkraft för detta är enligt Hollensen (2001) ett reaktivt motiv. Även när det 

gäller Trätälja kan vi se kopplingar till Hollensens (2001) teori genom att även de valde att 

inleda internationalisering av anledningen att de såg möjligheter att tjäna pengar, vilket som 

tidigare nämnts då är ett proaktivt motiv. 

 

Hollensen (2001) menar även att det krävs triggande faktorer, som kan komma både inifrån 

och utifrån företaget, för att en internationalisering ska inledas. Keback har en lyhörd 

företagsledare som alltid är öppen för att hitta nya möjligheter och vågar satsa. I vår intervju 

med Keback fick vi reda på att deras internationalisering berott mycket på tillfälligheter, att 

företagsledaren alltså tagit chansen när den funnits. Detta menar Hollensen (2001) kan vara en 

intern triggande faktor. I Trätäljas fall fanns en extern triggande faktor i form av marknadens 

efterfrågan av deras produkter på den aktuella marknaden. 

 

Hollensen (2001) menar att det är viktigt att företagen inför en internationalisering har goda 

kunskaper om den nya marknaden. Grahn på Keback menar att han alltid läser på mycket om 

den kultur som råder i det land de planerar att gå in i. Lyrstrand på Trätälja nämner också han 

att det är jätteviktigt att känna till kultur och seder i de länder företaget har att göra med men 

är mer inne på att erfarenheten han fått efter resans gång är det som är det absolut viktigaste.  

Eftersom Trätälja hållit på länge med export fanns redan marknadskontakter och företaget har 
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länge varit med på marknaden och skaffat sig lärdomar om hur distribution och liknande 

fungerar vilket är en annan del Hollensen (2001) anser som viktig. Även Keback har funnits 

länge på den internationella marknaden och även de har hunnit skaffa sig erfarenheter med 

tiden.  

 

Hollensen (2001) beskriver barriärer som kan utgöra hinder vid export. Dessa delar han in i 

tre grupper och kallar den första för generella marknadsrisker där han som exempel nämner 

den relativa marknadsdistansen, konkurrens från andra utländska företag och språkliga och 

kulturella skillnader. För Trätälja är konkurrensen från andra utländska företag inget som de 

ser som ett stort hot då de känner sig trygga i sin position. Anledningen till detta är att det är 

den svenska typen av trä som deras kunder vill ha och därför är risken för konkurrens från 

utländska aktörer begränsad till enbart de företag som kan leverera just den typen av trä. Den 

risk vi kan se är om snickarna i de länder Trätälja exporterar till börjar använda sig av alla 

typer av trä och inte har några speciella preferenser gällande vilket trä som används. Detta 

skulle då kunna innebära att priset blir allt mer centralt, vilket för Trätälja kan bli en utmaning 

att slåss mot hela världens träexportörer. Eftersom Lyrstrand menar att han med tiden lärt sig 

kulturen i de länder företaget exporterar till kan ett problem uppstå då han går i pension och 

någon ska ta över hans roll, detta kan lösas till exempel genom att hans efterträdare under en 

period reser tillsammans med Lyrstrand för att ta över kontakten och lära sig kulturen. För 

företaget innebär det en risk då de är beroende av Lyrstrand som person eftersom han sitter 

inne på mycket viktig kunskap och kundkontakter. Skulle Lyrstrand drabbas av sjukdom och 

bli sjukskriven finns det ingen naturlig ersättare eftersom de inom företaget har hand om sina 

egna kunder.  

 

Enligt Grahns sätt att se det är kunskap genom litteratur viktig i inledningsskedet innan 

kontakt med det nya landet har tagits sedan menar han i enlighet med Lyrstrand att relationer 

och inhämtad kunskap genom erfarenhet är viktigt.  

 

Den andra barriären som Hollensen (2001) beskriver kallar han för komersiella risker, vilka 

han menar är till exempel skiftande växelkurser eller skador på varorna vid frakt eller 

distribution. För att undvika förluster på grund av skiftande växelkurs och skador på varorna 

använder sig Trätälja av olika typer av försäkringar samtidigt som de är selektiva i valet av 

kunder och försöker att enbart göra affärer med kunder som de litar på.  

 

Den tredje barriären menar Hollensen (2001) är politiska risker. Beroende på vilken typ av 

internationalisering som ett företag använder sig av blir de politiska riskerna olika. Enligt 

Hollensen (2001) kan vissa länder ha höga tullar för import från utlandet eller andra 

bestämmelser och regler som gör det dyrare och svårare för det exporterande företaget. Även 

Rundh (2007) menar att lokala regler och standarder kan vara ett hinder för företagen. Dessa 

risker är något som Trätälja bör ta hänsyn till eftersom de använder sig av export. Det finns 

även regler och liknade för företag som vill starta ett bolag i ett annat land eller öppna någon 

form av kontor i det nya landet. Här är det viktigt för Keback att vara uppmärksamma och 

pålästa om vilka bestämmelser som finns då de till största del har internationaliserat sig 

genom att öppna egna kontor i utlandet. Vår respondent på Keback nämnde att det är viktigt 

att i förväg ta reda på vilka bestämmelser som gäller i det nya landet för att undvika att göra 

misstag och gå på nitar. 
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5.5 Faktorer som påverkar valet av inträdesmetod 

 

Enligt Hollensen (2004) är det troligt att små och medelstora företag använder sig av export i 

sin internationaliseringssatsning. Anledningen till detta menar han är att de ofta inte har 

tillräckliga resurser och därför får nöja sig med detta sätt. Att satsa på export är det sätt som 

Trätälja valt att gå tillväga vilket ligger i linje med vad teorin säger. Keback däremot 

använder sig inte av export utan de har valt en mer kontrollerande form genom att de startar 

egna bolag i de nya länderna, alltså i motsägelse mot vad teorin menar är det vanligaste sättet 

för små företag.  

 

Att de två företagen valt olika sätt för sin internationalisering tror vi kan bero på att Kebacks 

ägare sedan tidigare arbeten har erfarenhet av internationell handel. Han har arbetat med 

internationalisering på olika sätt och har på så sätt bildat sig en uppfattning om vilket sätt han 

tycker är det bästa. Även om Trätälja också har erfarenheter är deras produkter av sådan 

karaktär att det sätt för internationellt agerande som lämpar sig bäst är export och därför finns 

ingen anledning i dagsläget att ge sig på något annat sätt för att utöka sin internationalisering. 

Om Trätälja i framtiden skulle gå vidare till att utvidga sitt sortiment av varutyper är det 

möjligt att de då känner att de har den erfarenhet som gör att de kan vara villiga att satsa på 

mer riskabla sätt för sin handel. 

 

De som har mer erfarenhet av internationalisering menar Hollensen (2004) är beredda att satsa 

mer pengar på en internationalisering än de som inte har så stor internationell erfarenhet. 

Inom Trätälja fanns erfarenhet av export sedan långt tillbaka i tiden och därför var det inga 

konstigheter för dem att fortsätta på den banan. Även Grahn hade erfarenhet sedan tidigare då 

han inom andra företag arbetat mycket med internationalisering och därför har han också 

vågat satsa friskt på olika utländska marknader. Att Keback valt att satsa på den mer 

kostsamma metoden att starta egna bolag i de nya länderna kan sättas i paritet med teorin som 

säger att ju mer internationell erfarenhet desto mer pengar är företaget beredda att satsa.  

 

Det som bland annat är avgörande för vilken metod för internationalisering ett företag väljer 

är enligt Hollensen (2004) och Rundh (2007) produktens karaktär. Beroende på vilken typ av 

service och liknade företaget behöver och vill kunna ge sin kund måste vävas in i 

argumentationen vid val av inträdesmetod. Produktdifferentieringsfördelar ger företaget 

möjlighet att ta ut ett högre pris för sina varor. (Hollensen, 2004) Enligt Rundh (2003) 

förväntar sig kunderna på de olika exportmarknaderna samma eller bättre service från ett 

utländskt företag i förhållande till de inhemska företagen. Då Trätälja säljer en enkel produkt 

som inte behöver någon service på det sättet är denna faktor inte något de behöver ta med i 

sin beräkning när de väljer inträdesmetod. Trätälja har heller inga möjligheter att differentiera 

sin produkt och utnyttja de fördelar detta kan ge. Däremot har Trätälja specialiserade säljare 

som är inriktade på ett fåtal marknader. Detta för att kunna ge kunderna en så bra service som 

möjligt. För Keback däremot, som har många olika typer av varor som alla är helt 

kundanpassade, blir situationen annorlunda. Eftersom de även erbjuder tekniska varor är det 

viktigt att de kan ge sina kunder en bra service. Här måste de göra en bedömning om denna 

service kan skötas på ett tillfredställande sätt på bortamarknaden eller om de själva ska ta 

hand om den. Keback har som Grahn berättar kontor på många av de marknader där de är 

aktiva. Även om de inte kan lösa alla problemen direkt via dessa kontor ger de ändå kunden 

någon att vända sig till på nära håll. Dessa kontor kan sedan i sin tur gå vidare med 

problemlösningen åt kunden. 
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Hollensen (2004) menar att bortamarknaden ofta anses som mer riskabel än 

hemmamarknaden. När ett företag planerar en internationalisering måste de därför göra en 

riskanalys av både marknaden och inträdesmetoden. Vår respondent på Trätälja bekräftar att 

han anser att den bortamarknad de agerar på är mer riskabel än hemmamarknaden. Han menar 

att skillnader i kultur och värderingar ökar risken när de handlar med ett annat land. Han 

menar också att det är genom erfarenhet som dessa risker reduceras och att deras företag, 

genom att de funnits på den utländska marknaden en längre tid, har lärt sig hur det går till och 

på så sätt lärt sig hantera riskerna på ett bättre sätt med tiden. Även vår respondent på Keback 

menar att de genom erfarenhet hela tiden lär sig hur de ska agera. Detta många gånger genom 

misstag de begått under resans gång vilka gett dem lärdomar och har gjort att riskerna för nya 

misstag minskat i jämförelse med hur det var när de inledde sin internationalisering.  

 

Båda företagen säger att de gjort misstag men menar också att de samtidigt har fått en lärdom 

för varje misstag. Att stöta på problem och att göra misstag menar de tillhör arbetet vid en 

internationalisering och det är viktigt för företagen att ta vara på och lära sig nya saker av de 

misstag som begås, för så länge en lärdom har skapats har misstaget inte varit förgäves. Ett 

visst mått av misstag leder till att företaget står starkare inför framtiden med de kunskaper 

som misstagen förhoppningsvis har genererat.  

 

Den upplevda distansen mellan hem- och värdlandet i form av kultur, ekonomiskt system, 

affärsmetoder och liknande är enligt Hollensen (2004) något som kommer vara betydande för 

vilken form av engagemang på marknaden företaget väljer. Han menar att när företaget 

upplever risken på marknaden i det aktuella landet som hög föredrar de inträdesmetoder med 

hög flexibilitet och litet resursbehov. Även Rundh (2007) menar att närheten till den nya 

marknaden påverkar valet av inträdesmetod. Keback agerar på många olika marknader som är 

spridda i olika världsdelar vilket kan medföra en hög risk för företaget. Trätälja handlar med 

länder som är väldigt sociokulturellt olika Sverige och där risken kan upplevas som hög. I 

motsats till teorin har Keback valt att starta återförsäljarkontor på de utländska marknaderna. 

Trätälja har, i enlighet med vad teorin säger, valt att använda sig av en inträdesmetod med 

liten risk i form av export.  

 

 

5.6 Olika sätt för internationalisering 

 

Keback och Trätälja har valt två olika sätt att internationalisera sig. Keback använder sig av 

metoden att starta nya bolag i andra länder och använda sig av återförsäljare och alltså även 

ha anställda i de nya länderna. Trätälja däremot har valt att satsa på export. Enligt Kotler et al 

(2005) är det troligast att företag väljer export då detta är mindre kostnadskrävande. Det 

betyder alltså att Keback gått emot normen för vad denna teori säger. Kotler et al (2005) 

menar dock att de som har erfarenhet från internationellt agerande sedan tidigare är beredda 

att sats mer pengar på en internationalisering. Detta stämmer bra överens med Keback då 

deras företagsledare har mycket erfarenhet från internationaliseringsarbete. Därför kan ett 

samband med teorin ses till varför Keback valt att satsa på det sätt de gjort.  
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6. Slutsats  
 

I detta kapitel kommer vi ta upp de slutsatser vi kommit fram till med utgångspunkt i den 

analys vi gjort i föregående kapitel. Vi kommer även att ge förslag till fortsatt forskning på 

området. 

 

Syftet med den här uppsatsen har  varit att få en ökad förståelse för små företags 

internationaliseringsprocess. Genom vår studie har vi med hjälp av våra teorier, den 

insamlade empirin och vår analys kunnat dra slutsatser gällande det studerade ämnet. Vi har i 

vår undersökning kommit fram till att den viktigaste anledningen till att små företag väljer att 

internationalisera sig är, som teorin också nämner som en av de viktigare, att de vill växa och 

tjäna mer pengar.  

 

Vi kan se att våra två studerade företag har haft överensstämmande tillvägagångssätt och 

synsätt i sin internationalisering. De båda är exempelvis väl pålästa om de länder de gör 

affärer med och ser detta som en viktig del för att nå framgång. Detta anser vi vara en 

vinnande faktor för båda företagen då vi genom denna undersökning dragit slutsatsen att det 

är av högsta vikt att känna till det land företaget ska agera i. Eftersom båda företagen har som 

mål med sin internationalisering att tjäna mer pengar är det viktigt att de agerar på ett korrekt 

sätt gentemot sina kunder för att de ska stanna kvar. I detta läge är det viktigt att känna till 

vilket sätt som är korrekt att agera på i olika situationer i olika länder då detta kan skilja sig åt 

radikalt. Genom att i förväg vara väl påläst kan företaget undvika onödiga missförstånd på 

grund av till exempel kulturskillnader. En annan punkt där Grahn och Lyrstrand har liknande 

åsikt är när det gäller risker och misstag. De anser båda att det är mer riskfyllt att agera på den 

utländska marknaden än hemmamarknaden. Men de menar också att det är värt att ta den 

risken och att företag inte ska vara för rädda för att begå misstag då detta är en del i deras 

lärande. Att båda företagen har en syn på misstag som något som är okej och något som de 

kan lära sig av menar vi är positivt då detta gör att de vågar ta en chans, för om de inte 

chansar alls har de ju heller ingen chans att vinna och att lyckas i sin internationalisering.  

 

Men det går även att se vissa skillnader i de båda företagens internationalisering. En av 

skillnaderna är att Trätälja använder sig av export medan Keback i större utsträckning 

antingen själva befinner sig i landet eller har säljkontor där. Anledningen till att Trätälja valt 

detta tillvägagångssätt är att det i större utsträckning passar deras företag och produkter. Vi 

ser inte att företag i Trätäljas situation på något sätt skulle kunna dra mer nytta av att ha egna 

kontor i de länder de säljer till utan att detta istället bara skulle bli en extra kostnad. Detta 

med anledning av att de redan har starka band till sina befintliga kunder och att de kan känna 

sig ganska trygga med att ha kvar dessa. Företag som enbart säljer en typ av vara, vilken inte 

efterfrågas på alla marknader, har svårare att skaffa nya kunder. Detta innebär alltså att det är 

svårare för dem att ta sig in på nya marknader, i alla fall i större utsträckning. Keback 

däremot letar ständigt efter nya marknader att etablera sig på och nya kunder att sälja till och 

har inga direkta traditioner vad gäller deras produkter att ta hänsyn till. Därför menar vi att 

det för företag i Kebacks läge är en bra metod att själva försöka befinna sig på de olika 

marknaderna för att få en bättre kontroll och själva ha större möjligheter att påverka 

utvecklingen. Det underlättar även att företaget har ett brett kontaktnät som gör att de hela 

tiden får nya möjligheter till utveckling. Då de letar efter nya marknader har de ofta även 

hjälp av någon som redan kan marknaden och på så sätt kan hjälpa dem att ta sig in på ”rätt 

sätt”.  
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Slutsatsen vi har dragit från detta är att i vissa fall är det möjligt att dra generella slutsatser om 

hur små företag i allmänhet agerar och bör agera vid internationalisering. Men vi har också 

kommit fram till att det i andra fall inte går att dra generella slutsatser om hur ett litet företag 

bör agera då deras behov och struktur ser olika ut. Vad som lämpar sig för ett företag kanske 

inte lämpar sig för ett annat. Detta kan vara av olika anledningar så som produkt, resurser, 

kunskap eller erfarenhet med mera. 

 

Att det i dagsläget är betydligt enklare med tanke på ny teknologi och liknade att 

internationalisera tror vi även är en bidragande orsak till att det blir enklare att uppnå önskat 

resultat. Hade det fortfarande varit lika komplicerat som för ett antal år sedan kanske många 

företag hade dragit sig för att gå på den internationella linjen. Båda företagen har börjat sin 

internationalisering när tekniken låg ganska långt bakåt i utvecklingen. Det som är intressant 

är att de två respondenterna vi talat med har olika inställning till mail. Den ena respondenten 

menar att detta är en revolutionerande utveckling medan den andre är mer skeptisk och menar 

att mailen ofta överanvänds och han har en något reserverad inställning till användandet av 

mail. En tänkbar anledning till skillnaderna kan vara att de två företagen har kontakt med sina 

kunder på olika sätt då branschernas karaktär skiljer sig åt ganska mycket. Att tekniken i 

dagsläget gör det möjligt och dessutom enklare för fler företag att internationalisera leder till 

att fler företag känner sig tvungna att hoppa på vågen för att inte bli ifrånsprungna av 

konkurrenter.  

 

 

6.1 Förslag till fortsatt forskning  

 

Vidare på detta område skulle det vara intressant att göra en studie av två eller fler små 

företag inom samma bransch för att se om likheterna här är fler. Det skulle då också vara 

intressant om dessa företag låg på olika platser i Sverige för att se om detta har någon 

påverkan. Ett annat intressant område att undersöka är utländska företag som 

internationaliserat sig till den svenska marknaden.  
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Bilaga 

 
Intervjuguide  

 

När skulle du säga att er internationaliseringsprocess började och hur? 

 

Vilken form av internationalisering har ni valt? 

 

Vilka var anledningarna till att ni valde att internationalisera er? 

 

Hur många länder har ni försäljning i? Hur valde ni länder? Varför dessa länder? 

 

Hur valde ni att gå till väga när ni trädde in på den utländska marknaden? (inträdesmetod) 

Varför valde ni den inträdesmetoden? 

 

Fanns det intern internationell erfarenhet i företaget? (Om inte, hur löste ni detta?) 

 

Har ni gjort några speciella anpassningar på grund av internationaliseringen? (på tex 

produkten, personalen, servicen till produkten mm.)  

 

Vilka kommunikationsverktyg har ni främst använt? Varför? Varierar det beroende på land? 

 

Vilka sociokulturella likheter med landet/marknaden ni internationaliserade till såg ni? Var 

det något ni tänkte på? 

 

Vilka möjligheter såg ni när ni inledde er internationalisering? 

Har ytterligare möjligheter dykt upp under resans gång?  

 

Har ert nätverk haft någon inverkan på er internationalisering? På vilket sätt? 

Har ni stött på några motgångar under internationaliseringsprocessen? Vilka? När? 

 

Hur är/skiljer sig konkurrensen på den utländska marknaden gentemot den svenska? 

Hur ser konkurrensen gentemot andra svenska företag ut på den utländska marknaden? 

Hur ser konkurrensen gentemot utländska företag ut på den utländska marknaden? 

Skiljer sig konkurrensen mellan två utländska länders marknader?  

 

Upplevde ni bortamarknaden som mer riskabel än hemmamarknaden? 

Vilka risker såg ni när ni inledde internationaliseringen? 

Har ytterligare risker dykt upp under resans gång? 

 

Hur skulle du säga att internationaliseringen för ert företag har gått? Varför tror du det gått 

som det gjort? 

Om ni skulle göra om satsningen idag, vad skulle ni göra annorlunda? 

 


