
K
A

N
D

ID
AT

U
PPSATS



1 

 

Förord 
Med detta förord vill vi tacka de personer som har stöttat och hjälpt oss under genomförandet 

av denna studie. Det har varit en otroligt givande och spännande period för oss som gett 

mycket ny kunskap och många nya erfarenheter. Vi vill passa på och sammanfatta tiden som 

bitterljuv då arbetet tagit lång tid att slutföra men som på grund av det varit utvecklande för 

oss då vi stegvist blivit mer och mer insatta i vårt ämne. 

 

I första hand vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Navid Ghannad som har hjälpt oss att 

navigera rätt genom arbetets gång. Hans feedback och råd har lett oss vidare genom den 

akademiska djungeln. Vi vill även tacka våra respondenter Andreas Andrén på Eleiko Sport 

och Mårten Johansson på Depend Cosmetics som tagit sig tid och ställt upp på intervjuer och 

gjort studien möjlig att genomföra.  

Till sist vill vi dessutom tacka våra opponenter som har bidragit med tips och råd vilket vi har 

haft stor glädje av under arbetsprocessen. Vi vill även tacka familj och vänner som under 

våren varit ett stort stöd då de peppat och motiverat oss i vår strävan mot en färdig c-uppsats. 

Tack!  

 
 

 

 

 

………………………………………………..  ………………………………………………. 

Pia Andersson    Malin Lindgren  
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Sammanfattning 
Att bedriva internationell verksamhet är ett omtalat fenomen då vi idag handlar mer med 

andra delar av världen, lär oss fler nya språk och reser längre bort än förut. 

Internationalisering har blivit allt viktigare för tillväxten av företag och det ses som en 

ofrånkomlig överlevnadsstrategi som bidrar till värdefulla erfarenheter och användbart 

lärande. Företag anpassar sin verksamhet till internationella miljöer genom ett innovativt, 

proaktivt och ett risksökande beteende vilket sträcker sig utanför den egna nationens gränser. 

De senaste decennierna har inneburit att världen dramatiskt har förändrats och därigenom 

även det ekonomiska samhället. Den globala marknaden har ändrat synen på landsgränser och 

geografiska avstånd vilket har lett till att världen numera är mer integrerad. Förändringar har 

också skett genom den teknologiska revolution som pågått en längre tid. Revolutionen har 

medfört att företag mer effektivt kan använda information, kommunikation, tillverkning och 

transport i arbetet med att anpassa sina produkter till utländska marknader. De företag som är 

mest anpassningsbara på internationella marknader är små och medelstora företag (SMF). 

Genom sin flexibilitet är de skickliga på att hitta nya internationella affärsmöjligheter. Dessa 

SMFs är ofta fokuserade på nischmarknader med specifika produkter som därigenom skapar 

efterfrågan runt om i världen. För små och medelstora företag är den internationella 

marknaden oerhört viktig och i Sverige har en av fyra SMFs internationella aktiviteter. Vårt 

syfte med denna studie har varit att identifiera och förstå SMFs internationaliseringsbeteende 

genom att besvara frågan: Hur har internationaliseringsprocessen gått till för tillverkande 

små och medelstora företag?  

I vår slutsats kom vi fram till att båda fallföretagen internationaliserat sig genom export och 

att de sedan investerat i dotterbolag på utvalda marknader. Företagen har till största del gått 

utomlands genom proaktiva motiv i strävan mot en högre lönsamhet. Enligt vår mening gick 

det inte att enhetligt beskriva fallföretagens utlandsetablering genom någon av 

internationaliseringsmodellerna. Vi förklarar istället processen genom att sammanlänka delar 

av dessa teorier till olika aspekter i deras internationalisering. Något som visade sig vara 

relevant i vår undersökning var betydelsen av nätverk i verksamheten och att entreprenörens 

roll i företaget hade stor betydelse för internationaliseringsprocessens utseende. Anledningen 

till att internationaliseringen skett på olika sätt har till stor del berott på den kunskap och 

erfarenhet som entreprenören och företaget besuttit vid dess utlandsetablering.  

 

  

 



3 

 

Innehållsförteckning 
 

1. Introduktion ...................................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund ......................................................................................................................... 1 

1.2 Diskussion ..................................................................................................................... 2 

1.3 Syfte ................................................................................................................................. 2 

1.4 Avgränsningar .............................................................................................................. 2 

1.5 Centrala begrepp .......................................................................................................... 3 

1.6 Disposition ....................................................................................................................... 3 

2. Teoretisk referensram ...................................................................................................... 4 

2.1 Internationaliseringsmodeller ....................................................................................... 4 

2.1.1 Uppsalamodellen ........................................................................................................ 4 

2.1.1.1 Psykisk distans ........................................................................................................ 5 

2.1.2 Nätverksmodellen ...................................................................................................... 6 

2.1.3 Born Globals .............................................................................................................. 7 

2.2 Internationaliseringsmotiv ............................................................................................. 8 

2.2.1 Proaktiva motiv .......................................................................................................... 9 

2.2.2 Reaktiva motiv ......................................................................................................... 10 

2.3 Olika sätt att träda in på en marknad ........................................................................ 11 

2.3.1 Export ....................................................................................................................... 12 

2.3.2 Intermediär expansion .............................................................................................. 13 

2.3.3 Hierarkisk expansion ............................................................................................... 14 

3. Metod ............................................................................................................................... 16 

3.1 Val av problemformulering ......................................................................................... 16 

3.2 Val av forskningsansats ................................................................................................ 16 

3.3 Val av metod .................................................................................................................. 17 

3.4 Val av fallstudier ........................................................................................................... 17 

3.5 Val av datainsamling .................................................................................................... 18 

3.5.1 Primärdata ................................................................................................................ 18 

3.5.2 Sekundärdata ............................................................................................................ 19 

3.6 Val av analysmetod .......................................................................................................... 19 

3.7 Validitet och Reliabilitet .............................................................................................. 19 

3.7.1 Validitet .................................................................................................................... 20 

3.7.2 Reliabilitet ................................................................................................................ 20 

4. Empiri .............................................................................................................................. 22 

4.1 Depend Cosmetics ......................................................................................................... 22 

4.1.2 Bakgrund .................................................................................................................. 22 

 



4 

 

4.1.3 Internationalisering .................................................................................................. 23 

4.1.4 Hinder och möjligheter ............................................................................................ 24 

4.1.5 Nätverkande ............................................................................................................. 24 

4.1.6 Återblick och framtidsutsikt .................................................................................... 25 

4.2 Eleiko Sport AB ....................................................................................................... 26 

4.2.1 Introduktion .............................................................................................................. 26 

4.2.2 Bakgrund .................................................................................................................. 26 

4.2.3 Internationalisering .................................................................................................. 27 

4.2.4 Hinder och möjligheter ............................................................................................ 28 

4.2.5 Nätverkande ............................................................................................................. 29 

4.2.6 Återblick och framtidsutsikt .................................................................................... 29 

5. Analys ............................................................................................................................... 30 

5.1 Internationaliseringsmodeller ..................................................................................... 30 

5.1.1 Depend Cosmetics ................................................................................................... 30 

5.1.2 Eleiko Sport ............................................................................................................. 32 

5.2 Internationaliseringsmotiv ........................................................................................... 34 

5.2.1 Depend Cosmetics ................................................................................................... 34 

5.2.2 Eleiko Sport ............................................................................................................. 35 

5.3 Olika sätt att träda in på en ny marknad ................................................................... 36 

5.3.1 Depend Cosmetics ................................................................................................... 36 

5.3.2 Eleiko Sport ............................................................................................................. 37 

5.4 Korstabell mellan teori och empiri ............................................................................. 39 

6. Slutsats ............................................................................................................................. 41 

6.1 Slutsatsdiskussion ......................................................................................................... 41 

6.2 Kritik mot undersökningen ......................................................................................... 43 

6.3 Rekommendationer till företagen ............................................................................... 43 

6.4 Förslag till fortsatt forskning ....................................................................................... 43 

Källförteckning ....................................................................................................................... 45 

Muntliga källor: ...................................................................................................................... 47 

Intervjuguide .......................................................................................................................... 48 

 



 

1 

 

1. Introduktion 
I detta kapitel beskriver vi bakgrunden till det valda ämnet samt varför vi anser att det är värt 

att studera. Efter bakgrunden presenteras problemdiskussion, problemformulering, syfte och 

till sist studiens avgränsningar.  

1.1 Bakgrund  
Att bedriva internationell verksamhet är ett omtalat fenomen som skapat intresse för 

akademiker, affärsmän och regeringar runt om i världen (McDougall & Oviatt, 2000). Länder 

handlar med varandra för att utnyttja sina nationella resurser mer specialiserat vilket leder till 

att industrier blir mer produktiva (Cavusgil, Knight & Riesenberger, 2008). Enligt Calof och 

Beamish (1995) är internationalisering en process där företag anpassar sin verksamhet till 

internationella miljöer. Calof och Beamish (1995) menar även att begreppet i bred uträckning 

används för att beskriva företagets internationella aktiviteter. McDougall och Oviatt (2000) 

föreslår en mer detaljrik förklaring då de menar att internationellt företagande är en 

kombination av ett innovativt, proaktivt och ett risksökande beteende. Detta beteende sträcker 

sig utanför den egna nationens gränser och har som mål att bidra med värde till företaget 

(ibid.). Under de senaste decennierna har världen dramatiskt förändrats och därigenom även 

det ekonomiska samhället (Naldi, 2008). Den påtryckande trenden mot en global marknad har 

förändrat synen på landsgränser och geografiska avstånd vilket har lett fram till en 

internationaliserad världsekonomi (ibid.). Internationalisering är ett välkänt begrepp bland 

världens företag där handelsutbyten mellan länder drastiskt har ökat i kombination med att det 

skett en minskning av handelshinder genom exempelvis reducering av tullar (Johanson, 

Blomstermo, Pahlberg, 2002). Då internationalisering har blivit allt viktigare för tillväxten ses 

detta som en ofrånkomlig överlevnadsstrategi som också bidrar till ett värdefullt och 

användbart lärande då företag tvingas agera i nya miljöer (Gustafsson, 2003).  

Några faktorer som har påverkat till en snabbare internationalisering är att vi idag handlar mer 

med andra delar av världen, lär oss fler nya språk och reser längre bort än förut (Gustafsson, 

2012). Vad som också har påverkat företag att etablera verksamhet utomlands är den 

teknologiska revolution som pågått de senaste decennierna (Cavusgil et al., 2008). 

Revolutionen har inneburit att information, kommunikation, tillverkning och transport mer 

effektivt kan assistera företag i arbetet med att anpassa sina produkter till utländska 

marknader (ibid.). Cavusgil et al. (2008) beskriver också att företagens motiv för 

utrikeshandel ofta kretsar kring att söka nya affärsmöjligheter, sträva efter att nå högre vinst 

samt erhålla nya idéer inom produktutveckling och arbetsmetodik vilket driver företagen 

utanför det egna hemlandets gränser. På den internationella marknaden är små och medelstora 

företag (SMF) i majoritet (Cavusgil et al., 2008). Detta på grund av att de är flexibla och 

anpassningsbara och därför skickliga på att hitta affärsmöjligheter på ett internationellt plan 

(ibid.). Cavusgil et al. (2008) förklarar att SMFs, till skillnad från multinationella företag 

(MNF), är mindre byråkratiska, mer anpassningsbara, entreprenörsstyrda samt grunden till 

mycket av den innovation som framkommit inom nationell ekonomi. Genom sin skicklighet 

för anpassning är SMFs ofta specialiserade på nischmarknader, vilka MNFs finner för små för 

att fokuseras på (ibid.). Cavusgil et al. (2008) förklarar att SMFs identifierar nischmarknader 

genom dagens revolutionerande informations- och kommunikationsteknologi. SMFs export 

till nischmarknader gör att de erhåller likvärdiga möjligheter som MNFs att tillfredsställa 

internationella marknaders behov (ibid.). För ett land som Sverige är utrikeshandeln otroligt 

viktig då vårt land har ett stort exportberoende (Lööf & Andersson, 2008). Vår relativt lilla 

inhemska marknad har gjort den internationella marknaden essentiell och idag har en av fyra 

svenska SMFs en internationellt etablerad verksamhet (Tillväxtverket, 2013).  
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1.2 Diskussion  
Fler och fler företag väljer att internationalisera sin verksamhet och det sker allt snabbare än 

tidigare (Axinn & Matthyssens, 2002). I många länder består affärsvärlden av 

uppskattningsvis 95 % SMFs (Nutek, 2009). Av antalet tillverkande SMFs i dessa länder har 

ungefär 25 % av dessa internationella aktiviteter (Axinn & Matthyssens, 2002). 

Förutsättningarna för dessa företag att etablera sig utomlands har avsevärt förbättrats tack 

vare den revolutionerande teknologiska utveckling som rått (Johanson och Vahlne, 2009). 

Genom teknologin finner SMFs nya nischmarknader dit de kan exportera vilket innebär att de 

möter liknande internationella hinder och möjligheter på världsmarknaden som MNFs (ibid.). 

Detta trots att SMFs ofta har begränsade resurser (Lööf & Andersson, 2008). I form av 

begränsade finansiella och mänskliga resurser väljer ofta SMFs att nå nya marknader genom 

exportverksamhet där utländska aktörer har en viktig roll i strävan att uppnå internationell 

framgång (Cavusgil et al., 2008).   

Enligt Nutek (2009) har forskare och politiker under de senaste decennierna visat ett större 

intresse för SMFs och detta beror på att många MNFs har flyttat hela eller delar av sin 

produktion till utlandet. Som ett resultat av detta har sysselsättning och ekonomisk tillväxt på 

inhemska marknader påverkats negativt (ibid.). Nutek (2009) menar att SMFs på grund av 

detta har fått en starkare position där de bidrar med värdefulla arbetstillfällen och de stödjer 

en ökad ekonomisk tillväxt i sina nationer eftersom de ofta har produktionen kvar på 

hemmamarknaden. För många tillverkande och högteknologiska SMFs är det inte längre 

möjligt att agera på en marknad isolerat från internationell konkurrens, utan de måste ta 

hänsyn till påverkande faktorer på ett internationellt plan (Ruzzier, Hisrich & Antoncic, 

2006). Som ett resultat av att affärsvärlden har förändrats menar Johanson och Vahlne (2009) 

att internationaliseringsteorier behöver uppdateras då påverkande faktorer såsom teknologi 

och nätverk har omvärderats. Eftersom alla företag ingår i någon form av nätverk kan de 

genom dessa kontaker erhålla viktig kunskap och information (ibid.). Detta innebär att företag 

inte enbart behöver lära genom egna erfarenheter för att få fördjupad kunskap om nya 

marknader och arbetsmetoder (Johanson et al., 2002). Hur har då tillverkande SMFs gått 

tillväga med sin internationalisering? Var faktorer som kunskap och erfarenhet det primära 

eller var samarbeten och partnerskap mer avgörande för deras utlandsetablering? Valet av att 

studera tillverkande SMFs grundade sig i att vi fann det intresseväckande att externa krafter 

ofta drivit företagen till nya marknader (Hollensen, 2011). Studier har visat att externa 

faktorer har varit av betydelse för SMFs genom att omvärlden påverkat dem att anta riskfyllda 

strategier för att påskynda sin internationalisering (Cheng & Yu, 2008). Detta upplevde vi 

som intressant att undersöka eftersom SMFs begränsade resurser i stor utsträckning påverkat 

företagens tillvägagångssätt. Hur har fallstudierna i denna uppsats tagit sin verksamhet 

utomlands? Detta var något vi ville studera och valde därför frågeställningen: Hur har 

internationaliseringsprocessen gått till för tillverkande små och medelstora företag? 

1.3 Syfte 
Syftet med studien var att identifiera och förstå hur tillverkande SMFs gått till väga i sin 

process med att internationalisera verksamheten.   

1.4 Avgränsningar 
Vår studie syftade till att undersöka tillverkande SMFs internationaliseringsprocess ur 

företagens synvinkel. Studien fokuserade på att belysa sociala och ekonomiska perspektiv av 

en internationalisering genom att ta upp teorier angående internationaliseringsmodeller, 

internationaliseringsmotiv samt olika sätt att träda in på en ny marknad.  
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1.5 Centrala begrepp 
 
Born Global = Ett Born Global-företag internationaliserar ofta verksamheten inom tre år från 

uppstart med över 25 % av försäljningen placerad utanför den inhemska marknaden 

(Gustafsson, 2012). 

IWF = International Wightlifting Federation. Vi väljer att fritt översätta det engelska 

begreppet till Internationella tyngdlyftningsförbundet.  

Mellanhänder = Vi använder uttrycket synonymt med distributörer och agenter i vår uppsats. 

MNF = Multinationellt företag. MNFs är stora företag med varierande affärsaktiviteter, vilka 

drivs genom ett nätverkande mellan deras dotterbolag belägna i två eller flera länder runt om i 

världen. (Cavusgil, Knight & Riesenberger, 2008) 

SMF = Små och medelstora företag. Enligt EUs definition sysselsätter de färre än 250 

personer och understiger 50 miljoner Euro per år eller har en balansomslutning som är lägre 

än 43 miljoner Euro per år. (Tillväxtverket, 2013) 

Entreprenör = Vi har valt att förklara begreppet entreprenör som en person i verksamheten 

som vill förändra och förbättra företagets processer och därigenom öka lönsamheten och 

förbättra sin internationella verksamhet.  

 

1.6 Disposition 

 
Vår uppsats är indelad i sex kapitel där vi börjar med inledning, teoretisk referensram, metod 

och empiri vilket följs av en analys samt slutsats. I inledningskapitlet behandlar vi 

bakgrunden till valet av ämne samt för en diskussion kring problemet samt redovisar den 

frågan som ska besvaras i vår studie. Det andra kapitlet innehåller teori, olika begrepp och 

modeller som är relevanta för studien. I metodkapitlet förklarar vi val av metodansats och hur 

vi har gått tillväga med datainsamling och bearbetning av materialet. Det fjärde kapitlet 

innehåller empiri och där redovisar vi den data som samlats in. Här inkluderas resultatet från 

våra intervjuer med syfte att uppfylla studiens frågeställning. Analyskapitlet går ut på att 

presentera den bearbetade empirin sammanlänkat med den teoretiska referensramen med 

skillnader och likheter dem emellan. Här använder vi vår teori för att förstå och förklara de 

empiriska svaren. I sista kapitlet som heter slutsats presenterar vi vad vi har kommit fram till i 

analyskapitlet och återkopplar detta till studiens fråga som vi då besvarar.   

 

Inledning 
Teoretisk 

referensram 
Metod Empiri Analys Slutsats 
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2. Teoretisk referensram 
Vi behandlar i kommande stycken den teori som framkommit ur tidigare forskning kopplade 

till uppsatsens syfte. Kapitlet börjar med att klargöra för tre olika internationaliserings-

modeller vilket sedan följs av potentiella motiv för en internationalisering. Det hela avslutas 

med en återgivning av olika sätt för företag att träda in på en ny marknad.      

2.1 Internationaliseringsmodeller 

2.1.1 Uppsalamodellen 
Uppsalamodellen är en internationaliseringsmodell som grundades på 1970-talet (Ellis, 2000). 

Detta är en av de mest undersökta teorierna inom internationalisering av framgångsrika 

företag (ibid.). Uppsalamodellen var en empirisk observation som utfördes av svenska 

forskare och tolkades som en beteendebaserad teori jämfört med andra studier som baserats på 

ekonomiska faktorer (Johanson & Vahlne, 2009).  

 

Modellen togs fram efter fallstudier av fyra stora svenska företag som undersöktes under en 

tidsperiod (ibid.). Den stora upptäckten var att företagen gradvis gick utanför den inhemska 

marknaden med ett stegvis ökat engagemang (Johanson & Wiedersheim-Paul, 1975). 

Uppsalamodellen är indelad i fyra steg och förklarar hur ett företag först etablerar sig på den 

inhemska marknaden för att sedan successivt expandera internationellt (Johanson & Vahlne, 

1977). Detta genom att först exportera sporadiskt och sedan utveckla det till export via 

agenter eller distributörer (ibid.). Enligt Johanson och Vahlne (1977) innebär steget därefter 

att företaget etablerar säljbolag i andra länder och det slutgiltiga steget innefattar egen 

produktion utomlands. Uppsalamodellen är en långsam process då företag successivt erhåller 

kunskap genom sin egen exportverksamhet i ett flertal år innan de tar ytterligare steg fram i 

internationaliseringsprocessen (ibid.). 

 
Figur 2: Uppsalamodellens etableringskedja 

 
Källa: Egen revidering av Etableringskedjan (Johanson & Vahlne, 1977)  

 

Den sporadiska exporten betyder att ett företag oregelbundet exporterar produkter till nya 

marknader (Johanson & Vahlne, 2009). När detta vidareutvecklas och blir regelbundet tar 

företaget hjälp av agenter eller distributörer för att sköta exporten utomlands (ibid.). Enligt 

Johanson och Vahlne (2009) besitter agenten eller distributören på den främmande marknaden 

värdefull kunskap om de nya konsumenternas preferenser vilket medför att företaget bättre 

kan bemöta deras behov genom samarbetet. Johanson och Vahlne (2009) menar att agenten 

eller distributören representerar företaget utomlands. När exportförsäljningen uppnått 

tillfredsställande nivåer på en marknad tar företaget nästa steg enligt Uppsalamodellen och 

startar därmed ett säljbolag i landet (ibid). Säljbolaget kan skaffa sig fördjupad kunskap om 

marknaden och företaget får därför mer kontroll över försäljningsförloppet menar Johanson 

och Vahlne (2009). I det slutgiltiga steget i Uppsalamodellen startar företaget upp sin egen 

produktion utomlands (Johanson & Wiedersheim-Paul, 1975). När ett företag startar egen 

produktion i andra länder kan det bero på att de vill undvika handelshinder som kan 

förekomma vid exportverksamhet (Johanson & Vahlne, 2009).  

 

Sporadisk 
export 

Export via 
agent eller 
distributör 

Export via 
säljbolag 

Egen 
produktion 
utomlands 
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När Uppsalamodellen skapades visade den en tydlig länk mellan ökad kunskap och 

involvering på den internationella marknaden (Johanson et al., 2002). Detta innebär att ett 

företag genom erfarenheter erhåller fördjupad kunskap om nya marknader (ibid.). Företag 

som internationaliserat verksamheten enligt Uppsalamodellens teori går stegvis framåt i 

utvecklingen av engagemang på internationella marknader (Johansson & Vahlne, 1977). Vid 

varje steg i modellen samlar företaget in mer kunskap genom nya erfarenheter (ibid.). Dessa 

nya erfarenheter medför att företagets kunskap om marknaden växer och den kunskapen 

påverkar sedan hur företaget agerar i framtiden (Johanson & Vahlne, 2009; Johanson et al., 

2002). Då denna kunskap blivit mer omfattande ökar därmed företagets engagemangsnivå på 

marknaden (Johanson et. al, 2002). Andersson (2011) förklarar att Uppsalamodellen är en 

modell som beskriver ett företags internationalisering som en utveckling genom tiden. Företag 

tar lärdom genom att agera på nya marknader och ju mer kunskap de samlar in desto mer 

resurser och engagemang investeras på de olika marknaderna (ibid.).  

 

Enligt Loane och Bell (2006) kan företag som länge varit aktiva på sin inhemska marknad ha 

svårigheter med att mentalt förbereda sig för ett agerande på en ny marknad. Detta beror på att 

det kan krävas väl avvägd anpassning av vanor och tillvägagångsätt vid en 

internationalisering, något som kan vara en krävande utmaning (ibid.). Jansson (2007) menar 

att affärsklimatet har förändrats avsevärt sedan 1970-talet och att Uppsalamodellen i många 

avseenden numera kan upplevas som föråldrad. Johanson och Vahlne (2009) påpekar själva 

att deras Uppsalamodell behöver uppdateras för att bättre förklara nutiden där nätverk och 

relationer har fått allt större betydelse.   

2.1.1.1 Psykisk distans 
I Johanson och Wiedersheim-Pauls (1975) studier hittade de ett mönster av likartat beteende i 

företagens utlandsetablering. När studiens fallföretag började exportera valde de att etablera 

sig i länder som socialt och kulturellt liknade Sverige (ibid). Enligt Johanson och 

Wiedersheim-Paul (1975) skapade detta en trygghet eftersom marknaden var så lik den 

inhemska. Johanson och Wiedersheim-Paul (1975) valde att kalla detta fenomen för psykisk 

distans. Grunden till den psykiska distansen är kommet ur något som kallas för liability of 

foreignness (Johanson & Vahlne, 2009). Detta innebär att ett företag behöver mycket kunskap 

om den utlänska marknaden för att inte uppleva ovetskapen som en börda vid en 

internationalisering (ibid.). Johanson och Vahlne (2009) menar att ju större den psykiska 

distansen är desto större upplevs bördan för det som är främmande.  

 

Evans, Treadgold och Mavondo (2000) analyserar begreppet psykisk distans genom att 

identifiera ordet psykisk. Begreppet psykisk är kommet ur grekiskans psychikos och kan 

beskrivas som sinne och själ (ibid.). Enligt Evans et al. (2000) innebär psykisk distans därför 

avstånd i sinne och själ mellan individer i deras uppfattning av världen. Distansen beskriver 

att individer upplever skillnader mellan sitt hemland och det utländska (ibid.). Om den 

psykiska distansen upplevs som stor innebär det att det är stora skillnader i hur individer i 

olika länder uppfattar omvärlden beskriver Evans et al. (2000). Freeman, Giroud, Kalfadellis 

och Ghauri (2012) menar att investeringar i utländska marknader ofta sker till länder som 

psykiskt och geografiskt ligger nära hemmamarknaden. De beskriver också att expansionen 

sedan går vidare till länder som geografiskt befinner sig längre bort men som har psykiska 

likheter med det egna hemlandet (ibid.). Att etablera verksamhet i länder med stor psykisk 

distans blir ofta mer riskfyllt och krävande än att starta verksamhet i länder som psykiskt 

liknar hemlandet då det krävs mer kunskap och högre engagemang att träda in och verka där 

(Johanson & Vahlne, 2009). Enligt Ghannad (2013) används begreppet psykisk distans 

fortfarande frekvent för att förklara det internationella beteendet hos olika företag. 
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2.1.2 Nätverksmodellen 

En internationaliseringsmodell som tar hänsyn till relationer mellan företag är 

Nätverksmodellen (Johanson & Mattsson, 1988). Den innebär att företag ses som aktörer som 

sätts i relation till varandra där influenser från externa parter till stor del påverkar det egna 

företagets val av internationalisering (ibid.). Enligt Johanson och Mattsson (1988) får 

företaget tillträde till kunskap och resurser genom andra företag i nätverket. Axinn och 

Matthyssens (2002) beskriver Nätverksmodellen som en modell där investeringar i relationer 

kring verksamheten bestämmer vad ett företag ska göra och när denna förändring ska ske. 

Enligt Hollensen (2011) kan Nätverksmodellen vara väldigt resurskrävande för företaget då 

de andra aktörerna i nätverket måste vara intresserade av potentiell interaktion för att en 

relation ska kunna uppstå.  

Enligt Johanson och Mattsson (1988) har företag på samma inhemska marknad ofta ett 

starkare band gentemot varandra än vad två företag från olika marknader har, men att det är 

viktigt att nätverka mellan länder för möjligheter till internationalisering (ibid.). Johanson och 

Mattsson (1988) menar att nätverken som företaget ingår i påverkar deras utlandsetablering. 

Ett företag och en kund gynnas av att skapa långvariga relationer då de kontinuerligt kan 

utbyta information och lära av varandra (Johanson & Mattsson, 1988). Det kan ta flera år att 

bygga upp en givande relation mellan två parter och dessa relationer skapas ofta på en 

informell plats utanför företagens kontorsmiljöer (Johanson & Vahlne, 2009). Detta för att 

skapa en personlig känsla av att mötet inte omedelbart ska medföra ett resultat eller leda till 

ett visst beslut (ibid.). På detta sätt byggs det upp förtroende och engagemang i relationen som 

i sin tur skapar ett användbart nätverkande menar Johanson och Vahlne (2009). Genom att ett 

företag stegvis lär känna sin samarbetspartner förstår de sig på varandras processer, rutiner 

och värderingar (ibid.). Johanson och Vahlne (2009) beskriver att för att det ska kunna bli en 

givande affärskontakt måste båda parter lägga lika mycket energi på att utveckla och behålla 

relationen (ibid.). Enligt Johanson och Vahlne (2009) ingår alla företag i nätverk och om två 

företag har en affärsrelation till varandra kan deras separata nätverk också användas i deras 

samarbete. Företagen kan då erhålla kunskap som de kanske inte fått utan dess 

nätverkskontakter (ibid.).  

Johanson och Vahlne (2009) beskriver att internationalisering genom Nätverksmodellen är en 

naturlig utveckling där relationerna med utländska aktörer och inhemska företag bidrar till 

affärsmöjligheter över gränserna. Många gånger förser ett nätverk företaget med information 

som annars skulle vara svår och tidskrävande att anskaffa (ibid.). Relationerna bidrar därför 

till en snabbare internationalisering (Mtigwe, 2006).  I flera fall har entreprenören i företaget 

sedan tidigare relationer och nätverk som kan komma till nytta i företagets framtida affärer 

och beslutsfattanden (Johanson & Vahlne, 2009). Juttner och Schlange (1996) förklarar att 

Nätverksmodellen är en modell som baseras på omständigheter i en viss miljö vilket sluter 

samman flera olika dimensioner. Detta ger en bredare syn på företagets omgivning än att 

enbart se situationen utifrån ett ekonomiskt perspektiv (ibid.). Johanson och Mattsson (1988) 

är eniga med Juttner och Schlange (1996) då de också beskriver Nätverksmodellen som en 

modell bestående av flera dimensioner i form av finansiella, teknologiska och personliga 

faktorer. Information om affärskontakter och deras handlingar är basen i Nätverksmodellen 

(Johanson et al., 2002).  

Johanson et al. (2002) beskriver även ett fenomen som kallas ”kundföljare”, där ett företag 

följer med en större kund ut på en ny marknad. Därigenom blir de introducerade till nya 

nätverk vilket öppnar upp nya affärsmöjligheter (ibid.). Juttner och Schlange (1996) menar att 

alla företag är sammanlänkade i olika relationer och nätverk i dess omgivning och att detta 

bidrar till att företag möter nya möjligheter tack vare sitt kontaktnät. I Nätverksmodellen 
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påverkas företag mycket av deras kontakters val av marknad och strategi (ibid.). Enligt Juttner 

och Schlange (1996) kan kontaktens strategi påverka det egna företagets internationaliserings-

beslut. Detta kan vara en risk då affärspartnern kan kontrollera i vilken mån och vart 

företagets internationalisering kan ske (Loane & Bell, 2006).  

Johanson och Vahlne (2009) intygar att nätverken som ett företag verkar i till stor del 

påverkar valet av marknad samt med vilket tillvägagångssätt de ska träda in på denna. Om ett 

företag inte ingår i ett givande nätverk på en viss marknad finns det enligt Johanson & Vahlne 

(2009) en risk att företaget blir en ”outsider”. Att vara en ”outsider” kan leda till att det finns 

risk att det inte går att lyckas på den valda marknaden (ibid.). För att inkluderas i ett nätverk 

räcker det oftast med att en intressent kontaktar företaget för att göra eventuella affärer vilket 

automatiskt skapar en affärsrelation att bygga vidare på menar Johanson och Vahlne (2009). 

En möjlighet som kan uppstå av att befinna sig i ett nätverk är att någon part i nätverket är i 

behov av företagets produkter eller tjänster på en ny marknad (ibid.). Johanson och Vahlne 

(2009) beskriver att då blir företaget introducerat för en ny marknad med nya kontakter med 

möjlighet till fler affärsrelationer.  

2.1.3 Born Globals 
Enligt Gustafsson (2012) är Born Global-modellen utvecklad för att studera 

internationaliseringsprocessen ur ett nytt perspektiv. Ett Born Global-företag 

internationaliserar ofta verksamheten inom tre år från uppstart med över 25 % av 

försäljningen placerad utanför den inhemska marknaden (ibid.). Gustafsson (2012) beskriver 

att dessa företag lägger mycket tid på att nätverka med sina utländska kontakter för att leta 

upp ny och kunnig personal men även för att vidareutveckla sina produkter och tjänster. De 

proaktiva Born Global-företagen kännetecknas ofta av en strävan att hela tiden ligga steget 

före (ibid.). Chang och Rhee (2011) beskriver att den externa kunskapen som Born Global-

företagens kontakter bidrar med gör det möjligt att internationaliseras snabbare. I enlighet 

med Gustafsson (2012) menar Chang och Rhee (2011) att det ofta sker en utlandsetablering 

direkt vid uppstarten eller i tidig anslutning till denna.  

Enligt Axinn och Matthyssens (2002) finns det några faktorer som gett företagen möjlighet att 

internationalisera verksamheten snabbare. Dessa faktorer är bättre telekommunikation, 

framsteg inom transport och logistik samt förbättrade produktionsprocesser (ibid.). Axinn och 

Matthyssens (2002) beskriver att Born Global-modellen är utvecklad och baserad på 

innovativa entreprenörer som ofta agerar på olika nischmarknader. Företag som klassas som 

Born Globals är i stor omfattning beroende av den allra senaste teknologin för att lyckas 

(Gustafsson, 2012). Deras entreprenörer är ofta skickliga på att nätverka för att erhålla 

värdefull kunskap till verksamheten (ibid.).  

Born Globals-företagen har en gränslös syn på anskaffningen av resurser och på hur de ska 

kunna göra affärer (Gustafsson, 2012). Det är genom samarbete med kontaker i nätverk som 

entreprenören på ett Born Global-företag skapar tillväxtmöjligheter på ett internationellt plan 

(Andersson & Evangelista, 2006). De personliga nätverken ökar entreprenörens förmåga att 

utlandsetablera eftersom personen erhåller viktig information genom sina kontaktnät (ibid.). 

Enligt Andersson och Evangelista (2006) är entreprenörens egna erfarenheter också av stor 

vikt för förmågan att expandera ett företag internationellt. De erfarenheter som gett 

entreprenören ett personligt lärande har medfört att personen sedan kan dra nytta av detta i sin 

egen verksamhet (ibid.).  

Enligt Andersson och Evangelista (2006) finns det två typer av entreprenörer; den erfarna 

tidigare anställda på ett stort företag samt den unga oerfarna entreprenören. Den tidigare 

anställda har ambitioner och idéer som personen inte fått utlopp för i organisationen den 
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arbetar för och bryter sig därför loss för att bli egen företagare (ibid.). Den unga oerfarna 

entreprenören är fylld av höga ambitioner att lyckas med massor av nya idéer att sätta till 

verket (Andersson & Evangelista, 2006). Personen vill inte vara en del av en organisation 

utan vill genomföra sin strävan att bli företagare på egen hand (ibid). Enligt Andersson och 

Evangelista (2006) har båda dessa typer ett globalt tänkande redan från start vilket tidigt 

påverkar deras företagande i en internationell riktning. De är båda väldigt företagssamma i sitt 

nätverkande men det är främst den unga och oerfarna som är i störst behov av samarbete då 

det behövs stöttning där de personliga erfarenheterna brister (ibid.).  

Andersson och Evangelista (2006) förklarar att entreprenörer i Born Global-företag ofta 

kännetecknas av ett stort intresse för teknologi och marknadsföring, ofta med spetskompetens 

i något av dessa områden. De med marknadsföringsintresse är många gånger väldigt aktiva i 

strategiskapandet av företagets internationalisering (ibid.). Entreprenörerna med den 

teknologiska kompetensen lyckas istället genom att deras produkt eller tjänst är specialiserad 

och ordentligt nischad menar Andersson och Evangelista (2006). På detta sätt blir 

hemmamarknaden snabbt för liten och dessa entreprenörer får expandera internationellt för att 

erhålla fortsatt försäljning (ibid.). Entreprenörer i Born Global-företag måste vara bra på att 

delegera ut arbetsuppgifter men de har ofta en tendens att sätta sig själv på en central position 

i företaget där de vill ha klar överblick över verksamheten (Gustafsson, 2012).  

Enligt Gustafsson (2012) använder Born Global-företag ofta agenter eller distributörer för 

arbetet utomlands. Detta beror på att det är smidigt och kostnadseffektivt för företagen och de 

blir därmed inte låsta på en viss marknad (ibid.). Gustafsson (2012) beskriver att eftersom 

entreprenörer för Born Global-företag ofta karakteriseras som flexibla är avstånd mellan 

marknader oftast inget hinder i deras internationalisering. Genom sina kontaktnät, 

teknologiska lösningar och höga ambitioner tar de företaget till marknader som visar hög 

efterfrågan oberoende av det befintliga avståndet till hemmamarknaden (Oviatt & McDougall, 

1994). Born Global-företag internationaliserar inte sin verksamhet enligt någon stegvis modell 

utan de använder sig av olika sätt att träda in på marknaden beroende av var de befinner sig 

(Andersson, 2011). Därför anses ofta Born Global-företagen som svåra att förutspå (ibid.).  

2.2 Internationaliseringsmotiv  
Enligt Cavusgil et al. (2008) finns det några övergripande målsättningar med 

internationalisering; ökade konkurrensfördelar och möjligheten att uppnå ökad tillväxt och 

vinst. Cavusgil et al. menar också att det finns nio mer specificerade motiv till att företag 

väljer att internationalisera sin verksamhet: 

 Möjlighet att uppnå ökad tillväxt genom marknadsdiversifiering. 

Betydande tillväxtmöjligheter återfinns utomlands då företag uppnår hälften av sin 

försäljning på den internationella marknaden. När företag når nya marknader kan det 

medföra att en produkts livscykel förlängs, vilken annars hade nått mättnadsstadiet på 

den aktuella marknaden.  

 

 Uppnå högre marginal och vinst. 

På marknader som nått ett mättat stadie är tillväxten utplanad. På dessa marknader är 

konkurrensen ofta hård vilket medför att marginalerna blir lägre. Nya marknader som 

inte blivit försedda med den aktuella produkten kan då erbjuda mindre konkurrens och 

starkare efterfrågan vilket återigen kan höja upp företagens marginaler. 
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 Erhålla nya idéer om produkter, tjänster och affärsmetoder. 

Den internationella marknaden består av hög konkurrens och krävande konsumenter 

med olikartade behov. De utländska omständigheter och miljömässiga förhållanden 

som företag ställs inför ger nya idéer och bidrar till lärande. Erfarenheter från 

utländska marknader förbättrar företagens effektivitet.  

 

 Bättre tjäna nyckelkunder förflyttade till utländska marknader. 

När nyckelkunder flyttar till utländska marknader följer företag efter för att bättre 

betjäna dessa. Om en nyckelkund startar verksamhet på en ny marknad kan det vara ett 

bra alternativ att flytta sin produktion dit för att undvika att nyckelkunden väljer en ny 

aktör att arbeta med.  

 

 Närhet till leverantörskällor. 

Inom industrier där råmaterial är essentiellt kan det vara en god idé att vara etablerad i 

närheten av dessa råmaterialskällor. Detta kan leda till att företag har verksamhet vid 

flera leverantörskällor på olika platser i världen resulterande i bättre flexibilitet i 

produktionen. 

 

 Möjlighet till lågkostnadsproduktion eller produktion av bättre värde.   

Internationalisering ger företag möjligheten att förskaffa kapital, teknologi, talangfull 

ledning och arbetskraft till lägre kostnader, högre kvalitet eller bättre värde. 

 

 Utveckla stordriftsfördelar.  

Kostnad per enhet sjunker i takt med att ett företag producerar större volymer. Genom 

en internationalisering ökas antalet kunder och därmed även produktionsvolymen 

vilket leder till att kostnaderna blir lägre. 

 

 Konfrontation av konkurrenter. 

Den internationella konkurrensen är betydande och ständigt ökande. Företag kan 

därför etablera verksamhet i deras huvudkonkurrenters hemmamarknader för att störa 

och göra den ostabil och därmed stärka sin position som konkurrent.  

 

 Investera i givande relationer med utländska partners. 

Företag kan investera i samarbeten med partners på utländska marknader och på det 

sättet uppnå idéer till nya produkter ledandes till långsiktiga och vinstgivande 

möjligheter.  

Källa: Egen revidering av Internationaliseringsmotiv (Cavusgil et al., 2008) 

Anledningar till att ett företag väljer att genomgå en internationalisering kan delas upp i två 

olika kategorier; proaktiva och reaktiva motiv (Czinkota & Ronkainen, 2007; Czinkota, 

Ronkainen & Zvobgo, 2011). Den proaktiva kategorin innebär att företag i förebyggande 

syfte vill internationalisera sin verksamhet för att uppnå fördelar medan en reaktiv anledning 

istället är när företag tvingas agera på den internationella marknaden till följd av omvärldens 

påtryckningar (ibid.).   

2.2.1 Proaktiva motiv 
Cavusgil et al. (2008) menar att proaktiva motiv är de där företag söker upp ny kunskap och 

nya möjligheter utomlands. Enligt Czinkota et al. (2011) är de proaktiva motiven ett sätt för 

företaget att agera strategiskt för deras egen vinning. Detta innebär att företag som har ett 

proaktivt beteende vill gå utomlands och internationalisera sin verksamhet (ibid.). Czinkota et 
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al. (2011) menar att de mest lyckosamma företagen agerar på en proaktiv nivå och motiveras 

av dessa för att internationalisera sin verksamhet. 

Nedan presenteras en lista över Czinkota et al. (2011) proaktiva motiv:  

 

 Lönsamhet 

 Unik produkt 

 Teknologiskt övertag 

 Exklusiv information 

 Stordriftsfördelar i produktionen 

 Storlek på marknaden 

 

Enligt Czinkota & Ronkainen (2007) är den främsta motiveringen när ett företag proaktivt 

väljer att internationalisera ökad lönsamhet. Den internationella försäljningen ökar företagets 

möjligheter att nå en ökad vinst (ibid.). Det finns stora risker för företaget när de väljer att gå 

till en internationell marknad genom att de kan möta höga uppstartningskostnader, skiftningar 

i valutan och att företaget har för lite information om marknaden de vill gå in på (Czinkota et 

al., 2011). Ett annat proaktivt motiv till att internationalisera är en unik produkt eller ett 

teknologiskt övertag, vilket innebär att företagets produkter eller tjänster är svåra att få tag i 

eller att deras teknologi är skyddad och att enbart företaget kan sälja dem (ibid.). Czinkota et 

al. (2011) beskriver att en unik produkt är en stor konkurrensfördel som kan ge stora 

framgångar på nya marknader. Risken är att företagets teknologiska fördelar snabbt kan 

förändras genom imitation från andra företag samt nyare versioner av teknologin (ibid.). Om 

ett företag har exklusiv information om en marknad kan detta användas på ett fördelaktigt sätt 

menar Czinkota et al. (2011). Informationen kan vara allt från kunskap om kunder, 

konkurrenter eller marknaden i sig angående exempelvis storlek och tillväxtmöjligheter 

(ibid.). Czinkota et al. (2011) menar att detta kan innebära att företaget kan vara på rätt plats 

vid rätt tillfälle men det innebär också att konkurrenter kan följa efter och då försvinner 

fördelen successivt.  

 

Enligt Czinkota et al. (2011) är stordriftsfördelar inom produktionen något som alla företag 

strävar efter då det resulterar i minskade kostnader per enhet i produktionen i takt med att den 

internationella marknaden ökar företagets produktionsvolymer. Stordriftsfördelar hänger 

samman med det sista proaktiva motivet vilket är storleken på den internationella marknaden 

(ibid.). Om marknaden är tillräckligt stor kan det leda till just stordriftsfördelar och detta 

tjänar företaget på i det långa loppet menar Czinkota et al. (2011). Proaktiva motiv kan också 

vara kopplade direkt till företagsledningen (Hollensen, 2011). Ett företag med en ledning som 

tänker ur ett globalt perspektiv ökar sannolikt sina affärsmöjligheter genom att söka upp 

värdefull kunskap utomlands (ibid.). En företagsledning med detta proaktiva agerande är ofta 

van att resa mycket och intresserar sig för andra länders affärskulturer menar Hollensen 

(2011). Genom närkontakten med andra länder och marknader uppstår nya affärsmöjligheter. 

Detta tack vare ledningens intresse att ta lärdom ur andra länders affärsmässiga tankesätt 

(ibid.).  

2.2.2 Reaktiva motiv 
Ett företag som agerar reaktivt tar hänsyn till skiftningar i sin omgivning och blir därför 

tvingade ut på en internationell marknad (Czinkota et al., 2011). Företaget måste reagera på 

förändring och press från marknaden och dess intressenter (ibid.). Andra reaktiva anledningar 

till internationalisering kan uppstå genom att ett företag upplever någon form av 

kapacitetsproblem på sin hemmamarknad (Gustafsson, 2003). Det kan vara att företaget har 

för stor kapacitet och därför vill nå nya marknader där de kan sälja mer (ibid.). De 
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internationaliserar då för att få en större marknad menar Gustafsson (2003). Överkapaciteten i 

ett företag är en stor motivation till att hitta ett användningsområde för företagets maskiner 

och kunskap (Czinkota et al., 2011). Detta kan leda till sänkta tillverkningskostnader i ett land 

som producerar billigare än vad det kostar på hemmarknaden (ibid.).   

Enligt Czinkota et al. (2011) kan företaget ha överproduktion och då är det ett måste att gå till 

nya marknader för att sälja överskottet. Att börja sälja utomlands av denna anledning är ofta 

ett tillfälligt sätt att minska på företagets lager och inte ett beslut som ledningen tar för att 

sedan bli internationella menar Czinkota et al. (2011). Detta sker ofta när den inhemska 

marknaden har stagnerat och inte köper samma mängder av produkten (ibid.). Czinkota et al. 

(2011) beskriver att även när den inhemska marknaden är mättad och det inte ger företagen 

samma försäljning kan detta betyda att företaget måste leta efter nya säljmöjligheter 

utomlands. Efter en tid kommer en produkts livcykel påverkas (ibid.). Detta gör att den inte 

erhåller samma efterfrågan på inhemska marknaden och företaget måste då förlänga 

livslängden på produkten genom att hitta en ny marknad där den kan introduceras på nytt 

menar Czinkota et al. (2011).  

Enligt Czinkota et al. (2011) kan ett annat reaktivt motiv vara att ett företag söker närhet till 

sina nyckelkunder i andra länder då de är beroende av samarbetet för att överleva. När andra 

marknader ligger fysiskt nära hemmamarknaden ökar möjligheten för företag att 

internationalisera verksamheten till dessa (Czinkota & Ronkainen, 2007). Enligt Cavusgil et 

al. (2008) är närheten till nyckelkunder ett typiskt reaktivt motiv. Czinkota et al. (2011) 

förklarar att ett företags närhet till sina nyckelkunder och partners är viktigt och att ett av 

motiven för ett företag är att flytta på sig. Detta är möjligt i dagsläget då det är psykiskt nära 

till flera länder i till exempel Europa (ibid.). Enligt Czinkota et al. (2011) handlar det mindre 

om ett geografiskt område som är nära utan begreppet ”psykisk distans” är viktigare. Då 

spelar de kulturella, sociala och legala aspekterna och likheterna mer roll (ibid.). Nedan 

sammanfattar Czinkota et al. (2011) de reaktiva motiven enligt följande: 

 Press från konkurrenter 

 Överproduktion 

 Minskad inhemsk försäljning 

 Överkapacitet 

 Mättad inhemsk marknad 

 Närhet till kunder och partners 

 

2.3 Olika sätt att träda in på en marknad 
Vid valet av vilket sätt ett företag ska träda in på en ny marknad krävs identifiering av 

företagets motiv för utlandsetableringen (Cavusgil et al., 2008). En del motiv är proaktiva och 

andra är reaktiva och beroende på vad som stämmer in på företaget baseras ett 

tillvägagångssätt för internationaliseringen (ibid.). Enligt Hollensen (2011) är valet av 

inträdesalternativ ett nödvändigt arrangemang för företag i arbetet med en utlandsetablering. 

Osland, Taylor och Zou (2001) säger att valet av inträdesalternativ är ett kritiskt stadie för ett 

företag då de önskar gå in på en ny marknad. Ett noga studerat och välvalt inträdesalternativ 

kan ge företaget konkurrensfördelar medan ett dåligt val kan leda till beslut som inte går att 

ändra och som på sikt kan skada verksamheten (ibid.). Osland et al. (2001) menar att det är 

ytterst viktigt när företaget överväger inträdesalternativ att ta hänsyn till kulturella, tekniska 

och finansiella aspekter i den rådande globala ekonomin.  

Enligt Pehrsson (2008) bygger valet av inträdesstrategi på en blandning av etableringsplatsen 

och vilken typ av kontroll företaget vill ha. Ett företag som börjar internationalisera 
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verksamheten möts av viktiga beslutsfattanden (Osland et al., 2001). Valet av vilken 

inträdesstrategi ett företag ska använda påverkas av flera olika faktorer (ibid). Dessa faktorer 

kan vara attraktionen av att befinna sig på marknaden, storleken på företaget, förebyggandet 

av risker samt företagets kunskap och erfarenheter av att agera på internationella marknader 

(Chuan & Messner, 2011). Företag kombinerar ofta flera olika alternativ när de väljer att träda 

in på en aktuell marknad (Axinn & Matthyssens, 2002). Hollensen (2011) beskriver att det 

finns tre olika inträdesalternativ och att dessa är export, intermediär expansion samt hierarkisk 

expansion.  

2.3.1 Export 
Export sker när företag producerar sina produkter på en marknad, vanligtvis 

hemmamarknaden, och säljer och distribuerar dessa till kunder på andra marknader (Cavusgil 

et al., 2008). Många företag använder sig av export som primär utlandsetablering eftersom det 

innebär begränsad risk, kostnad och kunskap att genomföra det (ibid.). Enligt Cavusgil et. al 

(2008) är export ett flexibelt inträdesalternativ där exportören lätt kan träda in och dra sig ur 

marknader med minimala risker och kostnader. Även efter inträdesfasen är export en stor del 

av många företags internationalisering, vilket gäller för både SMFs och MNFs (ibid). Export 

är en extra fördelaktig tillväxtstrategi för SMFs genom sina låga kostnader och risker 

tillsammans med möjligheten att erhålla inflytande från andra utländska partners menar 

Cavusgil et al. (2008). Något exportföretag kan gå miste om genom exportverksamhet är 

dessvärre lärandet om nya marknader, konsumenter och konkurrenter (ibid.). Cavusgil et al. 

(2008) menar att detta medför att företaget kan missa potentiella möjligheter som annars hade 

uppstått om de varit fysiskt närvarande på andra marknader. En annan risk med export är 

tullar och andra handelshinder mellan länder där kostnader kan påtvinga förändrade 

prissättningar (ibid.). Liknande sker vid växelkurser mellan olika valutor när de exporterade 

produkterna ska distribueras och levereras till utländska konsumenter menar Cavusgil et al. 

(2008). 

Hollensen (2011) delar in export i tre underkategorier: indirekt, direkt och kooperativ export. 

Indirekt export innebär att ett företag säljer sina produkter till exempelvis en agent eller 

distributör på den inhemska marknaden som sedan i sin tur säljer produkterna utomlands 

(ibid.). Via direkt export säljer företaget istället produkterna till exempelvis agenter och 

distributörer som agerar på andra marknader, produkterna säljs alltså över landsgränserna 

direkt menar Hollensen (2011). Cavusgil et al. (2008) beskriver att indirekt export sker när 

exportören kontrakterar med mellanhänder på hemmamarknaden och att direkt export istället 

är kontrakt mellan exportör och mellanhänder på utländska marknader. Hollensen (2011) 

beskriver att företag genom indirekt export oftast går miste om kunskap om den aktuella 

marknaden dit produkterna färdas, dess konsumentpreferenser eller nätverk. När företag 

istället använder sig av direkt export lär de sig om de marknader där deras produkter 

tranporteras då de kontrollerar till vilken utländsk marknad de säljer till (ibid.). Cavusgil et al. 

(2008) förklarar att direkt och indirekt export inte behöver vara skilda strategier utan företag 

kan använda sig av båda samtidigt, fast oftast på olika marknader. Enligt Cavusgil et al. 

(2008) avgör följande faktorer valet av direkt eller indirekt export: 

 Hur mycket tid, kapital och kunskap företaget är villigt att investera. 

 Vilken strategisk betydelse den utländska marknaden har. 

 Produktens karaktär och kravet på efterköps-service. 

 Tillgången på skickliga utländska mellanhänder på den aktuella marknaden. 

Enligt Hollensen (2011) är kooperativ export en överenskommelse mellan två eller flera 

företag med kompletterande produkter, vilket gör att de inte konkurrerar med varandra. Då 
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kan företagen dela på exempelvis en gemensam agent och på så sätt dela på alla risker och 

omkostnader (ibid.). En ytterligare nivå av export sker då företagen etablerar ett säljbolag 

eller dotterbolag på en aktuell marknad med ansvar för marknadsföring, fysisk distribution, 

promotion, och kundservice (Cavusgil et al., 2008). Genom att etablera ett dotterbolag av 

denna typ kan företaget agera direkt på den aktuella marknaden med aktiviteter och har 

därigenom lättare för att delta i mässor, göra marknadsresearch, identifiera distributörer och 

hitta och serva kunder i det utländska landet (ibid.).  

För att lyckas med sin exportverksamhet är företag beroende av att skapa starka relationer 

med agenter, distributörer och andra typer av mellanhänder (Cavusgil et al., 2008). Dessa 

mellanhänder kan företag möta på olika mässor och sammankomster för att sedan utveckla 

relationer med de mest intressanta aktörerna i branschen (ibid.). Cavusgil et al. (2008) menar 

att företag kan möta utländska mellanhänder genom statliga organ som då assisterar i arbetet 

med ekonomi- och handelsutveckling. För att identifiera och kvalificera utländska aktörer kan 

det vara en god idé att besöka olika marknader och genom detta undersöka och inspektera 

mellanhänderna på nära håll (ibid.). Cavusgil et al. (2008) beskriver att den vanligaste 

mellanhanden är den utländska självständiga distributören. Exportföretaget förlitar sig då på 

distributören för stora delar av arbetet med marknadsföringen, distributionen och 

kundservicen (ibid.). För att utveckla goda relationer är det viktigt att exportören är finkänslig 

och lyhörd för mellanhandens behov och målsättningar menar Cavusgil et al. (2008). Detta för 

att dessa ska överensstämma med exportörens vilket ska leda till en djupare förståelse för 

varandras verksamheter (ibid.). 

2.3.2 Intermediär expansion 
Hollensen (2011) beskriver en intermediär expansion som överföring av kunskap och 

färdigheter mellan företag med långsiktigt samarbetstänkande. Detta tillvägagångssätt 

används då företag upplever det som fördelaktigt att det inte existerar något fullt ägandeskap 

utan de delar istället ägande och kontroll mellan de inblandade parterna (ibid.). De mest kända 

intermediära expansionsstrategierna är licensiering, franchising och ”Joint venture” menar 

Hollensen (2011). 

 

Licensiering sker när ett företag säljer en licens innefattande en tillåtelse för ett annat företag 

att producera det licensgivande företagets produkter under dess varumärke (ibid.). Enligt 

Hollensen (2011) ger en köpt licens licenstagaren rätten att använda något som tillhör 

licensgivaren. Licensen kan innehålla tillgången till ett patent, copyrights, teknologi eller ett 

visst know-how (Czinkota et al., 2011). Ett företag som väljer licensiering behöver inte ha 

stora kapitaltillgångar eller en bred kunskap om en viss marknad (ibid.). Enligt Czinkota et al. 

(2011) kan licenstagaren ta del av kunskap och information om de nya marknaderna genom 

sin licensgivare. Företaget slipper ofta inblandning från statliga organ eftersom licenstagaren 

inte agerar över landsgränser (ibid.). Licenstagaren behöver därför inte satsa stora pengar på 

att starta upp något helt nytt eftersom företaget genom licensen får tillgång till exempelvis ett 

välkänt varumärke menar Czinkota et al. (2011).  

 

Franchising innebär att ett företag säljer rätten att utnyttja hela deras koncept till ett annat 

företag (Hollensen, 2011). Franchisetagaren får göra affärer på ett specifikt sätt som 

franchisegivaren har förutbestämt (Czinkota et al., 2011). Detta innebär att franchisetagaren 

säljer företagets produkter och använder deras koncept och produktionssätt (ibid.). 

Franchising finns inom alla branscher men är ofta mest synligt i restaurangbranschen. 

Företaget som blir franchisetagare har en trygghet genom att använda ett beprövat koncept 

menar Czinkota et al. (2011). 
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”Joint venture” sker när två eller flera företag skapar ett nytt företag genom ett samarbete 

(Hollensen, 2011). I detta samarbete delar parterna på bland annat tillgångar, risker och 

vinster (Czinkota et al., 2011). Det som parterna gemensamt satsar kan vara till exempel 

teknologi, kunskap, maskiner eller säljpersonal (ibid.). Enligt Cavusgil et al. (2008) är ”Joint 

venture” ett samarbete där de inblandade företagen lägger samman sina resurser och delar på 

alla kostnader och risker i det gemensamma nyskapade företaget. ”Joint venture” sker ofta 

mellan ett högteknologiskt företag och ett redan väletablerat företag inom den önskade 

marknaden (Hollensen, 2011). Två anledningar till att ingå ”Joint venture” kan vara minskade 

produktionskostnader och kortare ledtid till kunder (ibid.). Enligt Hollensen (2011) kan det 

även vara en anledning att en viss extern kunskap krävs för att producera en vara mer 

effektivt. Det svåra med detta arbetssätt är att företaget inte får samma kontroll över kvaliteten 

av produktionen och att de inte heller erhåller den attraktiva kunskapen själva i en strävan att 

utföra ett mer effektivt arbete (ibid.). Hollensen (2011) säger att en intermediär expansions-

strategi generellt utnyttjas när företaget besitter en eller flera starka konkurrensfördelar men 

har begränsade resurstillgångar. De begränsade resurserna försvårar därför expansionen och 

möjligheten att utnyttja dessa konkurrensfördelar på en internationell marknad utan någon 

form av samarbete (ibid.). 

2.3.3 Hierarkisk expansion 
Enligt Cavusgil et al. (2008) är en hierarkisk expansion en internationaliseringsstrategi där ett 

företag etablerar fysisk närvaro utomlands genom ägande av produktiva tillgångar såsom 

kapital, teknologi, arbetskraft, mark, fabriker och utrustning. En hierarkisk expansion innebär 

en satsning på en internationell marknad med hundraprocentigt ägandeskap av företaget 

(Osland et al., 2001). De kan antingen starta en helt ny division eller ta över ett redan etablerat 

företag för sin utlandsproduktion (ibid.). Enligt Czinkota et al. (2011) innebär en hierarkisk 

expansion att ett företag investerar i olika typer av egenägda fabriker på utländska marknader. 

Genom en hierarkisk expansion kommer företaget ha störst möjlighet till hög avkastning på 

sitt satsade kapital då de själva ansvarar för alla delar av företagets aktiviteter (Pehrsson, 

2008). Att investera i en hierarkisk expansion är det mest avancerade och komplexa 

alternativet av inträdesalternativ vilket även gör det riskfyllt eftersom det kräver ordentligt 

med resurser för att genomföra det (Cavusgil et al., 2008).  

Enligt Hill (2005) använder företag sig av helägda dotterbolag för att skydda sin teknologi 

och kunskap mer än om de använt sig av andra inträdesalternativ och därmed blottat sina 

konkurrensfördelar för mellanhänder eller samarbetspartners. Denna inträdesstrategi gör även 

att kostnader för produktion minskar, transportkostnader sjunker samt att företaget befinner 

sig närmre sina konsumenter (Müller, 2007). Företaget får på detta sätt mer kontroll över sin 

verksamhet på den aktuella marknaden (ibid.). Den vanligaste regionen för företag att 

investera i fabriker på är Asien, därefter Europa och den tredje vanligaste regionen är 

Sydamerika (Czinkota et al., 2011). 

Enligt Cavusgil et al. (2008) investerar företag i en hierarkisk expansion i sökandet efter nya 

marknader, resurser, tillgångar eller i strävan efter högre effektivitet. Strävan efter att söka 

nya marknader genom hierarkisk expansion innebär att företaget vill få tillträde till nya 

möjligheter, följa efter nyckelkunder eller konfrontera konkurrenter på deras 

hemmamarknader (ibid.). Cavusgil et al. (2008) menar att i sökandet efter resurser och 

tillgångar letar företag efter råmaterial, kunskap, teknologi och ledningskompetens. Då 

företag strävar efter högre effektivitet önskar de reducera kostnader i produktionsprocessen 

genom exempelvis billigare arbetskraft (ibid.). De kan även effektivisera genom att lägga sin 

produktion nära konsumenter på andra marknader och genom det lättare anpassa produktionen 

efter deras specifika behov beskriver Cavusgil et al. (2008). Företag kan investera i 
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produktion utomlands och därigenom stimulera den utländska staten genom att erbjuda 

lokalbefolkningen arbetstillfällen, bidra med kapital samt betala skatt till marknadens statliga 

organ (ibid.). Cavusgil et al. (2008) säger att i arbetet med att effektivisera verksamheten kan 

företag investera i utländsk produktion för att undgå handelshinder i form av exempelvis 

tullavgifter. Czinkota et al. (2007) menar att en av de mest förekommande förklaringarna till 

investeringar utomlands är strävan efter att undvika olika typer av handelshinder.  
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3. Metod 
I detta kapitel diskuteras och motiverars de metodval som gjorts för att genomföra studien. Vi 

går igenom utformningen och uppbyggnaden genom att presentera val av 

problemformulering, forskningsansats, metod, fallstudier, datainsamling samt redogör för 

studiens validitet och reliabilitet.  

3.1 Val av problemformulering 
Enligt Jacobsen (2002) är utgångspunkten för den empiriska studien oftast en fråga, något 

som vi har valt att kalla problemformulering. För att rikta in sin studie är det viktigt att göra 

en avgränsning då den tydliggör vad forskaren inriktar sig på samt vad undersökningen inte 

syftar till att studera (ibid.). En avgränsning kan göras explicit och implicit menar Jacobsen 

(2002). Explicit innebär att forskaren medvetet avgränsar sin studie och implicit betyder att 

avgränsningen sker mer omedvetet (ibid.). Vi har valt att göra en explicit avgränsning 

eftersom vi varit noga med att betona vår fokusering. 

Jacobsen (2002) skriver att en förklarande problemställning syftar till att klargöra samband 

mellan olika fenomen. Genom att formulera ett påstående vill forskaren empiriskt undersöka 

om detta är sant eller falskt samt studera varför tillståndet ser ut som det gör (ibid.). En 

beskrivande problemställning fokuserar istället på att hitta likheter och skillnader av ett 

fenomen vid en given tidpunkt menar Jacobsen (2002). Den beskrivande studien går alltså ut 

på att klargöra hur en händelse i en viss kontext verkligen ser ut (ibid.). Vi har använt oss av 

en beskrivande problemställning då vi studerat hur ett fenomen verkligen gått till. I vår studie 

beskriver vi hur internationaliseringsprocessen gått till för tillverkande SMFs.  En 

beskrivande problemställning kan delas upp i en klar respektive oklar fråga beskriver 

Jacobsen (2002). Den klara frågan vill få fram omfång, frekvens och utveckling medan den 

oklara vill beskriva ett okänt tillstånd (ibid.). Vi valde en oklar problemställning eftersom vi 

inte kände till hur internationaliseringsprocessen i tillverkande SMFs hade gått till.  

3.2 Val av forskningsansats 
Enligt Jacobsen (2002) finns det två strategier att använda sig av när teori ska realteras till 

insamlad empiri; induktivt eller deduktivt. Den induktiva ansatsen utgår från att forskaren går 

ut i verkligheten helt utan förväntningar (ibid.). Jacobsen (2002) menar att detta görs för att 

undgå begränsningar i insamlingen av empirisk data. Syftet med denna induktiva strategi är 

att forskaren inte ska begränsas av någonting vid insamlandet av information (ibid.). Deduktiv 

ansats är istället det motsatta arbetssättet då forskaren studerar teori innan datainsamlingen 

påbörjas menar Jacobsen (2002). På detta sätt skapas förväntningar om hur verkligheten ser ut 

och därefter samlar forskaren in empiri för att se om teorierna stämmer överens med 

verkligheten (ibid.).  

Jacobsen (2002) säger att det finns en risk med den deduktiva datainsamlingen genom att 

forskaren bara letar efter relevant information med syfte att denna ska stämma överens med 

tidigare teorier. Bryman och Bell (2005) menar att det finns tre forskningsansatser 

tillgängliga; induktiv, deduktiv samt abduktiv ansats. Den abduktiva forskningsansatsen är 

istället en kombination av den induktiva och deduktiva ansatsen genom att forskaren anpassar 

insamlad data och teorier mot studiens inriktning (ibid.). Vi har valt att göra en deduktiv 

datainsamling då vi upplevde att vi behövde mer kunskap inom ämnet internationalisering. 

Eftersom ämnet var relativt nytt för oss anser vi att den deduktiva ansatsen var mest lämplig 

då den gav oss tillåtelse att börja med en fördjupning i ämnet. Under insamlandet av data har 

vi haft i åtanke att det kan finnas viss risk med att vi enbart letar efter relevant information för 
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just vår studie. Trots detta har vi kommit fram till att den deduktiva ansatsen är det bästa 

tillvägagångssättet för denna undersökning. 

3.3 Val av metod 
Det finns två olika forskningsmetoder att utforma sin forskning kring; kvalitativ och 

kvantitativ forskningsmetod (Jacobsen, 2002). När det handlar om studier med syfte att gå på 

djupet i en viss kontext är den kvalitativa metoden ett passande val eftersom det är få enheter 

som undersöks menar Jacobsen (2002). För att samla in primärdata i en kvalitativ 

undersökning görs oftast observationer, öppna individuella intervjuer eller gruppintervjuer 

(ibid.). Jacobsen (2002) beskriver att en testande ansats med uppgift att hitta omfång, frekvens 

och utsträckning gör den kvantitativa metoden mer lämplig. Detta för att studien går på 

bredden och studerar många enheter i motsats till den kvalitativa (ibid.). Insamling av 

primärdata till en kvantitativ studie sker vanligtvis genom postenkäter och telefonintervjuer 

där respondenten får givna svarsalternativ att välja bland menar Jacobsen (2002). 

Vi valde att arbeta med den kvalitativa metoden för att beskriva internationaliserings-

processen för våra utvalda fallföretag. De få undersökningsenheterna medförde att vi 

genomförde öppna individuella intervjuer med kunniga och väl insatta respondenter i ämnet 

internationalisering och detta i form av fallföretagens respektive VD. Enligt Yin (2009) görs 

metodvalet enligt nedanstående modell. Då undersökningsfrågan är oklar i form görs en 

kvalitativ fallstudie för att studera frågeställningen (ibid.). Vår fallstudie undersöker nutida 

händelser då vi menar att studier av internationaliseringsprocesser ständigt är aktuella. För att 

genomföra undersökningen genom en fallstudie krävs heller ingen kontroll av respondentens 

beteende. Syftet i vår studie är istället att få respondenten att fritt beskriva en händelse i en 

viss kontext genom att ställa frågorna hur och varför.  

Figur 4: Metodval 

Metodval: Typ av undersökningsfråga: Kräver kontroll av 

beteendet? 

Fokuserar på nutida 

händelser: 

Experiment: Hur, varför? Ja Ja 

Enkät: Vem, vad, var, hur många, 

hur mycket? 

Nej Ja 

Analys: Vem, vad, var, hur många, 

hur mycket? 

Nej Ja/Nej 

Historia: Hur, varför? Nej Nej 

Fallstudie: Hur, varför? Nej Ja 
 

Källa: Robert K. Yin, 2009, sid 8 

3.4 Val av fallstudier 
Vid en fallstudieundersökning fokuserar författaren på att studera ett specifikt fall, en enda 

undersökningsenhet (Jacobsen, 2002). Dock finns det olika typer av enheter att särskilja och 

då talas det om absolut enhet och kollektiv enhet, då en absolut enhet vanligtvis är en enskild 

individ och en kollektiv enhet består oftast av en grupp enskilda individer, exempelvis i form 

av en organisation (ibid.). Enligt Yin (2009) innebär en fallstudie att forskaren noggrant 

undersöker ett eller flera avgränsade fall. Denna undersökning analyserar en individ eller ett 

flertal personer utvalda genom en avgränsning (ibid.). När en forskare utför en fallstudie går 

det att jämföra olika fall för att se likheter och olikheter dem emellan menar Yin (2009). 

Jacobsen (2002) beskriver att fallstudier är lämpliga när en studie avser att skapa en djupare 

förståelse och beskrivning av en specifik händelse i en viss kontext. Fallstudier är även 
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lämpliga i utvecklingen av nya teorier (ibid.). Liksom Yin (2009) poängterar Jacobsen (2002) 

att analyser och resultat från tidigare fallstudier kan skapa nya intressanta frågeställningar att 

pröva i andra sammanhang. Då vår studie avser att studera specifika fall för att erhålla en 

djupare förståelse för internationaliseringsprocessen föll valet på att göra en 

fallstudieundersökning. Ursprungligen valde vi ut tre fallföretag genom att ta reda på vilka 

företag som senast i raden vunnit utmärkelsen Halmstad Global Award utgivet av Halmstads 

Näringslivs AB. Priset uppmärksammar lokala företag från Halmstad som expanderat och 

blivit internationella. I urvalet av vinnare ville vi få kontakt med 2012, 2011 och 2010 års 

vinnare av priset; Nordifa, Depend Cosmetics och Eleiko Sport (Halmstad Näringsliv, 2013). 

Efter korrespondens genom telefonsamtal och mejlkontakt med samtliga företag var det 

enbart två av dessa som hade möjlighet att närvara vid en intervju. Det resulterade i att vi fick 

två fallföretag att studera utifrån vårt syfte. Anledningen till att vi valt att studera företag som 

vunnit Halmstad Global Award grundar sig i att vi ville försäkra oss om att företagens 

internationella strategier och metoder varit lyckosamma. Då båda företagen klassas som små 

och medelstora företag valde vi att avgränsa arbetet till hur internationaliseringsprocessen gått 

till för SMFs. Depend Cosmetics och Eleiko Sport är båda tillverkande företag och därför 

avgränsas vår studie ytterligare och fokuserar på tillverkande SMFs utlandsetablering.  

3.5 Val av datainsamling 

3.5.1 Primärdata 
Data som för första gången samlas in kallas primärdata (Jacobsen, 2002). För att samla in 

primärdata uppsöker forskaren informationskällan för att på ett skräddarsytt sätt samla in data 

relevant för den valda problemformuleringen (ibid.). Jacobsen (2002) beskriver att forskaren 

får fram informationen genom en öppen individuell intervju, observation eller genom ett 

frågeformulär. Vi har samlat in primärdata genom öppna individuella intervjuer med 

respondenter väl involverade i de utvalda företagens internationalisering då vi valt ut 

företagens respektive VD. Detta för att skapa en djupare förståelse av fallstudiernas tillstånd 

samt för att öka undersökningens trovärdighet. Enligt Yin (2009) är intervjun en av de 

viktigaste källorna till information vad gäller fallstudier vilket ytterligare styrker vårt val av 

insamlingsmetod av primärdata.  

I valet av intervju finns det två alternativ tillgängliga; kvalitativ och kvantitativ intervju 

(Svensson & Starrin, 1996). Den kvalitativa intervjun är icke-standardiserad, ostrukturerad 

men ändå vägledd av intervjuaren som oftast inte har någon vetskap kring vilka frågor som är 

viktiga för respondenten (ibid.). Kvantitativa intervjuer är istället utformade med formellt 

strukturerade intervjufrågor i en viss turordning där intervjuaren har aningar om vilka frågor 

som respondenten kommer värdesätta menar Svensson och Starrin (1996). De kvantitativa 

intervjuerna syftar till att undersöka fördelning och samband mellan tidigare definierade 

händelser eller egenskaper (ibid.). Svensson och Starrin (1996) menar att intervjuer som är 

kvalitativa används för att upptäcka och förstå hur ett fenomen har uppstått och hur det 

fungerar. Vår målsättning med intervjuerna var att förstå hur internationaliseringsprocessen 

gått till i våra utvalda SMF. Detta gjorde att valet av intervjumetod föll på den kvalitativa 

intervjun med vägledda konversationer ämnade att belysa olika områden inom ämnet 

internationalisering. Resultatet av de kvalitativa intervjuerna beror mycket på samspelet 

mellan intervjuare och respondent (Svensson & Starrin, 1996; Yin, 2009). Det är därför 

viktigt att skapa följsamhet i intervjun där respondentens svar på föregående fråga ska styra 

innehållet i intervjuarens kommande fråga för att skapa en naturlig konversation (ibid.). Vi 

var noga med detta i våra intervjuer då vi kontinuerligt lyfte fram de ämnesområden 

respondenten nämnt i sitt senaste svar när vi tog oss vidare i sökandet efter svar på resterade 

intervjufrågor. Detta medförde att våra intervjufrågor inte ställdes i förbestämd turordning 
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utan vi fick våra frågor besvarade genom en följsam konversation och respektive intervju 

varade i cirka en timme. Enligt Jacobsen (2002) kan valet av intervjuplats påverka innehållet i 

intervjun vilket även kan kallas för kontexteffekt. För att undvika kontexteffekt hölls 

intervjuerna på respondenternas respektive kontor och detta gjordes för att undvika konstlade 

omgivningar som kan leda till konstlade svar.   

3.5.2 Sekundärdata 
Information som insamlats av någon annan i ett annat sammanhang kallas för sekundärdata 

(Jacobsen, 2002). Kvalitativ sekundärdata kan vara i form av texter, berättelser och historier 

vilka forskaren får tolka för att hitta relevant data till sin studie (ibid.). Enligt Jacobsen (2002) 

kan kvantitativ sekundärdata istället vara i form av statistik, räkenskaper och andra handlingar 

användbara för att göra ekonomiska analyser. Vi har sammanfört sekundärdata till 

introduktions- och teorikapitlet med hjälp av artiklar från databaserna Emerald och Science 

Direct men även från sökmotorn Google Scholar. I databaserna och sökmotorn har vi sökt på 

bland annat; The Uppsala model, the Network approach, internationalization of SME´s, 

internationalization process, Modes of Entry, motives for internationalization, Born Globals, 

Psychic distance med flera. Vi har även erhållit sekundärdata genom litteratur hämtat från 

Högskolan i Halmstads bibliotek, skrivna av andra forskare och författare inom det valda 

ämnet vid ett annat tillfälle i en annan kontext.  Det idealiska arbetssättet är att kombinera 

primär- och sekundärdata då informationen kan kontrollera varandra och ge stöd och 

tillförlitlighet till undersökningen (Jacobsen, 2002). Vår empiri bygger på primärdata medan 

introduktion och teori baseras på sekundär datainsamling. 

3.6 Val av analysmetod 
I arbetet med att tydliggöra analyskapitlet har vi valt att systematisera och kategorisera det 

material vi samlat in. Enligt Jacobsen (2002) systematiseras information genom att den sållas 

och förenklas. Detta för att på ett bättre sätt skapa en helhetsuppfattning om vad forskaren vill 

beskriva. Jacobsen (2002) beskriver att informationen efter systematisering sedan 

kategoriseras för att skapa struktur och ordning i materialet. I denna struktur ska kategorier 

framkomma där informationen kombineras och kopplas ihop för att tydliggöra mönster av 

insamlad data (ibid). Yin (2009) menar att det är viktigt att skapa ordning i det insamlade 

materialet för att få fram en tydlig struktur när informationen presenteras. Vi har kategoriserat 

vår teori genom att vi trattat ned den teoretiska referensramen från övergripande 

internationaliseringsmodeller till internationaliseringsmotiv och avslutat med olika sätt att 

träda in på en ny marknad. Detta för att vi upplever att informationen stegvis tas ned på en 

mer detaljerad nivå. Vårt empirikapitel är uppdelat efter strukturen av vår intervjuguide där vi 

belyser olika teman hämtat från vår teoretiska referensram. Under intervjuguidens olika 

rubriker konstruerade vi frågor som kan hänföras till teorins olika ämnesområden.  

I vår analys återkommer teorins strukturindelning med samma rubriker för att lättare 

överblicka materialet och för att skapa bättre förståelse för den insamlade informationen. 

Under analyskapitlets rubriker upprepas empirins indelning av fallföretag där vi går igenom 

de olika företagen var för sig innan vi avslutningsvis sammanfattar informationen i en 

korstabell som tydliggör likheter och skillnader dem emellan. På detta sätt använder vi oss av 

en inomfallsanalys där teori ställs mot empiri för att sedan göra en mellanfallsanalys där 

företagens ställs mot varandra i vår egenkonstruerade tabell. Genom denna uppdelning vill vi 

skapa bättre struktur och följsamhet för läsaren som tar del av undersökningen.  

3.7 Validitet och Reliabilitet 
Då en studie granskas för sin giltighet och relevans samt tillförlitlighet och trovärdighet mäts 

den enligt faktorerna validitet och reliabilitet (Jacobsen, 2002). Dessa påvisar om studien går 
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att generalisera, om sannolikheten för mätfel är relativt låg samt om forskarna mäter det de 

tror sig mäta (ibid.). 

3.7.1 Validitet 
Yin (2009) skriver att om empirin är valid betyder det att den är giltig och relevant. Begreppet 

giltig delas upp i två delkomponenter; intern och extern giltighet (ibid.). Intern giltighet 

innebär att forskaren mäter det han tror sig mäta menar Yin (2009). Den interna validiteten 

kan bara appliceras på förklarande studier, alltså när en undersökare vill förklara hur och 

varför något skett och inte på utforskande ansatser (ibid.). Den externa giltigheten gäller 

istället om ett resultat från en undersökning vid en viss tidpunkt går att generalisera (Jacobsen, 

2002; Yin, 2009). En generalisering betyder att resultatet kan appliceras och överföras till 

andra sammanhang (ibid.). Enligt Yin (2009) har den externa validiteten många gånger blivit 

ett hinder vid fallstudier, då det diskuterats om ett fall kan generaliseras eller om det ger för 

lite information. Svensson och Starrin (1996) är eniga med Jacobsen (2002) om att validiteten 

bedömer kvaliteten i all insamlad data. Svensson och Starrin (1996) beskriver att 

generaliseringsvaliditeten avser ett resultats överförbarhet till andra sammanhang vilket kan 

jämföras med Jacobsens (2002) externa giltighet. Oftast så förekommer det ingen 

generalisering i kvalitativa studier (Svensson & Starrin, 1996). Däremot kan det förekomma 

en viss generalisering genom att en teori kan studeras i liknande situationer men att det kan 

leda till olika resultat (Svensson & Starrin, 1996; Yin, 2009). Vi vill poängtera att vårt syfte 

med studien inte var att generalisera något slutresultat utan vi ville istället beskriva hur en 

internationaliseringsprocess för SMFs kan gå till.  Vi stärkte validiteten i vår empiri genom att 

intervjua respondenter väl insatta i företagens respektive internationalisering. De utvalda 

respondenterna var Eleiko Sports VD Andreas Andrén och Depend Cosmetics VD Mårten 

Johansson då vi ansåg att de hade den mest giltiga och relevanta informationen för att besvara 

våra intervjufrågor. Vår intervjuguide var skapad utifrån vårt teorikapitel och sedan noga 

kontrollerad av vår handledare. Detta för att undvika icke relevanta frågor och onödiga 

missförstånd.   

3.7.2 Reliabilitet 
Med reliabilitet menas att en undersökning är tillförlitlig och trovärdig (Jacobsen, 2002). Om 

en undersökning är reliabel innebär det att den utfördes på ett trovärdigt sätt och inte 

innehåller uppenbara mätfel (ibid.). När en undersökning har hög reliabilitet är sannolikheten 

hög att samma resultat uppnås om en annan forskare genomför samma undersökning med 

samma metod menar Jacobsen (2002). Detta betyder att om en forskare gör samma sorts 

undersökning med liknande fallstudier som en annan forskare ska detta resultera i ett 

likvärdigt resultat (Yin, 2009). Målet är att kunna minska eventuella fel i studien (ibid.). För 

att kunna fastställa reliabiliteten måste det som undersöks noga dokumenteras eftersom alla 

steg ska kunna upprepas av någon annan vid ett annat tillfälle menar Yin (2009). Svensson 

och Starrin (1996) säger att reliabilitet i kvalitativa studier måste sättas i sitt sammanhang och 

bedömas från situation till situation. Svar kan vara reliabla trots att en och samma respondent 

svarat på olika sätt vid två olika tillfällen (ibid.). Detta för att reliabiliteten i kvalitativa studier 

är beroende av undersökningens validitet menar Svensson och Starrin (1996). Validiteten är 

överordnat reliabiliteten genom att giltigheten säkrar studiens trovärdighet (ibid). Svensson 

och Starrin (1996) poängterar att det däremot inte fungerar i motsatt riktning då 

trovärdigheten inte stärker giltigheten. Det krävs en bedömning av både validitet och 

reliabilitet för att få en rättvis bedömning av kvaliteten i studiens insamlade data (ibid.).  

Reliabiliteten i vår studie blev stärkt genom att vi använde oss av både bandspelare och 

anteckningar vid genomförandet av våra intervjuer. Detta för att korrekt kunna återge den 

erhållna informationen och för att respondenternas svar skulle återberättas tillförlitligt och 
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trovärdigt. För att förbereda de utvalda respondenterna skickade vi ut vår intervjuguide ett 

antal dagar före intervjutillfället. Detta för att stärka sannolikheten att våra frågor skulle bli 

besvarade.  
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4. Empiri 
I detta kapitel presenteras intervjuerna med respondenter ur företagen Depend Cosmetics AB 

och Eleiko Sport AB. Introduktionen innehåller information om respondenterna vilket sedan 

följs av respektive företags bakgrundshistoria. Därefter presenteras företagens 

internationalisering, erfarenhet av hinder och möjligheter samt deras nätverkande. Kapitlet 

avslutas med återblickar på företagens internationalisering samt tankar kring företagens 

framtidsutsikter. 

4.1 Depend Cosmetics  
Intervju genomförd med Mårten Johansson, VD på Depend Cosmetics AB, som blev 2010 års 

vinnare av Halmstad Global Award. 

4.1.1 Introduktion 

Mårten Johansson startade sin karriär som 20-åring inom försäljning av rengöringsprodukter 

där han redan i ett tidigt stadie fick chansen att arbeta som säljchef över sin region på grund 

av sitt driv. Johansson jobbade hårt och ville driva igenom egna idéer, men när han inte fick 

gensvar för dem valde han att lämna företaget. En möjlighet uppstod när Johansson fick 

information om att den tidigare ägaren och grundaren av Depend skulle sälja verksamheten. 

Johansson tog sina besparingar och köpte upp företaget år 1989 då han endast var 25 år 

gammal. Som Johansson själv sa: ”Mitt CV är inte långt, men det har funkat bra ändå”. 

Innan uppköpet av Depend, som idag heter Depend Cosmetics, studerade Johansson 

Naturvetenskaplig linje på gymnasiet och ville helst av allt satsa på en karriär som lärare. Men 

efter noga övervägande kom han fram till att det inte var hans rätta plats. Under uppväxten 

ägde Johanssons pappa ett åkeri vilket gett honom en inblick i hur livet kan se ut som egen 

företagare. 

4.1.2 Bakgrund 
Depend var ett företag som tillverkade och sålde professionella hårvårdsprodukter till 

frisörsalonger. Efter att Johansson köpt upp verksamheten 1989 satsade Depend Cosmetics på 

att tillverka och sälja hårvårdsprodukter direkt till konsumenter istället för till återförsäljare. 

Valet att tillverka just hårvårdprodukter var ett beslut som Johansson fick omvärdera. 

Anledningen till detta var att han insåg att han inte kunde konkurrera med de större aktörerna 

inom professionella hårvårdsprodukter utan han fick hitta en mer nischad marknad för att bli 

framgångsrik. Det nya konceptet som Johansson ville fokusera på var nagel- och handvård. 

Denna kombination valdes eftersom hår och naglar består av liknande material med betoning 

på att naglar är av mycket hårdare konsistens. Tekniken för att tillverka produkter till naglar 

grundar sig därför i liknande teknik som Depend tidigare använt i tillverkningen av de 

professionella hårvårdsprodukterna. Att utnyttja den inneboende kunskapen i företaget var 

något som kändes väldigt viktigt för Johansson.  

Johansson har enligt honom själv en speciell roll på Depend Cosmetics. Även om han är VD 

för företaget tar han stort ansvar för alla delar i verksamheten. Förutom att han ansvarar för de 

anställda har han full kontroll på ekonomin och lägger mycket tid på att utveckla nya 

produkter tillsammans med teknikerna på utvecklingsavdelningen. Johansson sköter även det 

mesta av deras internationella arbete genom att uppsöka nya marknader och distributörer. Han 

har en personlig relation med de flesta av Depend Cosmetics samarbetspartners då han menar 

att det är viktigt att upprätthålla kontakten i affärsrelationerna. Johansson förklarar att han vill 

ha järnkoll på alla delar i verksamheten och att han vill ha högsta ansvar för alla 

affärskontakter. Detta för att han och företaget bara får en eller två chanser att göra intryck 

och då är det extra viktigt att ta tillvara på dessa tillfällen på bästa möjliga sätt. 
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4.1.3 Internationalisering 
Depend Cosmetics finns i dagsläget i över 30 olika länder. Möjligheten att vara verksam på 

många marknader har Depend Cosmetics fått kämpa mycket hårt för och företaget har stött på 

en hel del motgångar längs vägen. Företaget startade upp en exportverksamhet under åren 

1994-1995 men det fungerade inte som beräknat. Då insåg Johansson att det var bättre att 

verkligen satsa på den inhemska marknaden och bli bäst här hemma i Sverige först. Johansson 

menar att om företaget inte kan vara bäst på hemmamarknaden kan de troligtvis inte lyckas 

utomlands heller.  Under 2000-talet fokuserade företaget på att bestämma vilka kärnprodukter 

som skulle säljas och bli deras huvudsakliga produktlinje. Efter att företaget hittat sin nisch 

kunde Depend Cosmetics satsa tid och pengar på att påbörja exportverksamheten och med 

tiden starta upp utländska dotterbolag. Numera använder företaget den svenska marknaden 

som en kvalitetssäkring i mötet med nya intressenter. Genom att visa hur bra det går på 

hemmamarknaden lyckas Depend Cosmetics locka till sig nya potentiella återförsäljare och 

distributörer runt om i världen. När företaget tog steget utanför Sverige valde de att först 

etablera Depend Cosmetics i Skandinavien. Det blev ett naturligt steg då Norge, Danmark och 

Finland påminner om Sverige vad gäller behov och levnadssätt. Johansson poängterar att 

norrmännen ofta tycker om liknande produkter som svenskarna gör vilket underlättar mycket 

av Depend Cosmetics försäljning i Norge. Under många år exporterade företaget till dessa 

marknader och med tiden startade Depend Cosmetics dotterbolag i alla de nordiska länderna 

med ansvar för bland annat marknadsförings- och försäljningsaktiviteter för att mer effektivt 

kunna serva dessa kunder. I arbetet med att nå fler marknader att exportera till var Depend 

Cosmetics inte alltför noggrann då de visste att det skulle vara svårt att få genomslag på större 

marknader. Det gällde att ta tillvara på möjligheter och få ut produkterna till nya marknader 

oavsett var de låg för att stärka verksamhetens status. Johansson menar att det är viktigt att 

vara etablerad på många mindre marknader för att ha möjligheten att nå de större och mer 

konkurrensfulla länderna i världen.  

Från att ha etablerat verksamhet i de nordiska länderna satte Johansson och hans kollegor upp 

en målsättning att bli verksamma även i de baltiska länderna. Anledningen till att företaget 

valde Estland, Lettland och Litauen var att länderna under lång tid befunnit sig under 

ekonomiskt förtryck med resulterande dåliga möjligheter som vid denna tid var under 

återhämtning. De baltiska länderna var imponerade av Depend Cosmetics och var mycket 

intresserade av att köpa in deras produkter till försäljning. Johansson menar att länderna i 

Baltikum var imponerade av västerländsk produktion och svensk kvalitet och länderna tyckte 

Depend Cosmetics-produkter var värda att satsa på. Etableringsprocessen förenklades alltså 

på dessa marknader genom att länderna hade en imponerande syn på svenska företag. 

Johansson menar att det goda ryktet om svenska produkter påverkade att Depend Cosmetics 

breddade verksamheten mot Baltikum. Företaget säkrade på detta sätt upp sin export 

ytterligare vilket var nödvändigt för att uppvisa högre status gentemot andra distributörer vid 

besök på olika branschmässor. Det gäller att ha en viss kundkrets att visa upp som 

kvalitetssäkring i mötet med andra företag för att skapa intresse menar Johansson. Genom 

årens lopp har Depend Cosmetics tillåtit sig att bli mer kräsna vad gäller valet av 

återförsäljare. Numera blir företaget ofta kontaktade av återförsäljare som är intresserade och 

behöver därför inte arbeta lika aktivt med att söka upp potentiella affärskontakter. Depend 

Cosmetics arbetar mycket med att noga välja rätt företag att arbeta med och Johansson menar 

att den personliga kontakten är det primära. Detta beteende grundas i att företaget vill försäkra 

sig om att personen som ska hantera och distribuera deras produkter och varumärke ska vara 

en perfekt matchning till Depend Cosmetics verksamhet. Det är Johansson som åker runt till 

de olika marknaderna och besöker både befintliga och nya distributörer då han vill kontrollera 

att allt sker enligt planering samt att han vill ta de slutgiltiga besluten. 
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4.1.4 Hinder och möjligheter 
I valet av distributör förklarar Johansson att det är viktigt att ta reda på vilka andra 

varumärken distributören representerar. För att nå störst möjlighet till lönsamhet väljer 

Depend Cosmetics ut semi-selektiva distributörer som är återförsäljare av produkter i 

mellanprisklassen. Johansson förklarar att Depend Cosmetics-produkter inte bör placeras med 

selektiva varumärken såsom Chanel och Dior utan snarare med IsaDora och Max Factor som 

stämmer bättre överens vad gäller priset. Runt om i Sverige har Depend Cosmetics sina 

produkter hos H&M, Lindex, Cubus, Åhlens och Kicks vilket ger dem god spridning då dessa 

butikskedjor är placerade i de flesta av landets olika köpcentrum. I alla nämnda butikskedjor 

har kunden ett urval av många alternativ i mellanprisklassen där Depend Cosmetics får 

tillfredsställande exponering. Det har även uppstått möjligheter för företaget genom att 

butikskedjor velat ta med Depend Cosmetics produktsortimentet vid öppnande av butiker på 

nya platser både på hemmamarknaden och på utländska marknader. På detta sätt följer 

företagets produkter med butikskedjorna och når ut till fler konsumenter utan ytterligare 

ansträngning. Depend Cosmetics och Johansson har även haft hjälp av det svenska 

Exportrådet för att nå nya marknader. När företaget ville göra ett försök att hitta nya 

distributörer i Spanien, men utan större framgång, använde de Exportrådet för att samla ihop 

attraktiva samarbetspartners för Depend Cosmetics att presentera sig inför med syfte att 

generera nya kontakter och affärsmöjligheter därigenom. 

Johansson förklarar att det under senare år även vuxit fram nya och originella sätt för företag 

att träffa tänkbara distributörer. Det fungerar som ”speeddating” där företagen tilldelas några 

minuter var att möta och samtala med inköpare och distributörer. Då får alla deltagare snabbt 

överblick och kan sedan ta ytterligare kontakt med varandra. Johansson har övervägt detta, 

men inte behövt göra det än eftersom distributörer själva kontaktar Depend Cosmetics och vill 

göra affärer med dem. Ett hinder som företaget stött på är att Depend Cosmetics haft svårighet 

att få certifiering för deras kosmetiska produkter. Detta är något som bekräftar att produkterna 

är godkända för användning, något absolut nödvändigt för att sälja dem utomlands. En del 

utländska marknader har stränga regler för vad som är lagligt att ta in i landet. USA är ett bra 

exempel säger Johansson, där de inte fick chansen att sälja sin ögonbrynsfärg eftersom det 

inträffat en allvarlig incident för en konsument med en liknande produkt från ett annat 

varumärke. Utöver incidenten med USA har Depend Cosmetics inte haft några problem med 

tullar eller andra handelshinder när de velat exportera till en ny marknad. När Johansson 

tänker på vilka möjligheter Depend Cosmetics stött på under åren säger han att det finns 

många och överallt hela tiden. Den senaste möjligheten de hoppas kunna dra nytta av är att 

ICA-butiker ska dra in produkter innehållandes aceton, något som förväntas inträffa inom snar 

framtid. Detta är en stor möjlighet för Depend Cosmetics då de under flera år tillverkat 

produkter fria från aceton för att ta bort nagellack. En sådan chans kan innebära att Depend 

Cosmetics nagellacksborttagningsprodukter kan uppnå ännu högre försäljning.  

4.1.5 Nätverkande 
I början av ett företags internationalisering påverkar inte nätverken särskilt mycket tror 

Johansson. Ett företag måste genom att vara smarta och strategiska bevisa att de är 

framgångsrika och lyckosamma på sin hemmamarknad. Sedan menar Johansson att det kan 

leda till att företaget kan dra nytta av sina kontakter i nätverket i framtiden. Han poängterar 

också att Depend Cosmetics nätverk är noga utvalt för att stämma in på företagets värderingar 

och huvudsakliga syfte. Det är otroligt viktigt att en entreprenör väljer att bygga nätverk med 

rätt människor med hänsyn till ändamålet. Genom att Depend Cosmetics har arbetat hårt med 

att skapa ett starkt varumärke har det medfört att deras distributörer talar gott om dem till 

andra viktiga personer i branschen. Detta har gjort att företaget ständigt får förfrågan från 

distributörer som önskar sälja Depend Cosmetics-produkter.  
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4.1.6 Återblick och framtidsutsikt 
Om Depend Cosmetics fick chansen att ändra på något under deras internationalisering skulle 

det vara att företaget varit mer noggrannt med vilka företag de arbetat med redan från 

uppstart. Det har funnits tillfällen där deras vilja att lyckas utomlands inte alltid fått rätt 

genomslag. Johansson ser detta som ett sätt att lära då allt inte kan bli precis som företaget 

önskat. I dagsläget har Depend Cosmetics mycket inflytande i branschen och kan bestämma 

mycket i arbetet med distributörer vilket är en otrolig frihet för ett företag. Anledningen till att 

Depend Cosmetics kan arbeta på detta sätt är att de har skapat sig ett gott rykte som ger dem 

fördelar. En annan lärdom som Depend Cosmetics har tagit med sig är att ett företag inte 

behöver gå för fort fram med internationalisering utan det gäller att ha tålamod för att lyckas. 

Johansson som arbetat aktivt med varje marknad och lansering säger att det tar cirka tre år för 

ett företag att verkligen kunna utvärdera om de har lyckats på en marknad. Det finns många 

företag som försöker gå utomlands men som försvinner inom ett år. Han poängterar också 

vikten av att ha tillräckligt med pengar för den aktuella satsningen då det kan vara otroligt 

avgörande för utfallet.  

Även om Johansson idag har många ansvarsområden inom företaget och har högsta ansvar 

vill han lägga ännu mer tid och fokus på företagets internationella affärer. Han vill nå nya 

marknader samtidigt som relationer ska stärkas på de befintliga genom att i framtiden anställa 

personer med olika världsdelar som ansvarsområden. Detta för att avlasta sin egen roll genom 

att låta dessa personer arbeta närmre distributörerna i de specifika områdena för att ytterligare 

stärka företagets affärsrelationer. Depend Cosmetics kommer i framtiden satsa på att 

ytterligare stärka sin position på deras befintliga marknader. Johansson vill att företaget ska 

vara det bästa produktalternativet för kosmetik gällande naglar och ögon.  
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4.2 Eleiko Sport AB 
Intervju genomförd med Andreas Andrén, VD på Eleiko Sport AB, som blev 2011 års vinnare 

av Halmstad Global Award.  

4.2.1 Introduktion 
Som internationellt erkänt företag har Eleiko Sport varit noga med att behålla fötterna på 

jorden och det är med en ödmjuk och inbjudande ton som företagets VD Andreas Andrén 

hälsar oss varmt välkomna. Han berättar att han redan i ett tidigt stadie på Eleiko Sport kände 

av en familjär atmosfär och att han fortsatt efter det trivts mycket bra i företagets vänskapliga 

anda. Denna speciella identitet är enligt Andrén anammad av alla anställda på företaget och 

skapades av familjen Blomberg när de tog över som ägare av företaget år 1998. Andrén kom 

till Eleiko Sport för cirka fem år sedan tack vare sitt sportintresse då han tilldelades jobbet 

som försäljningschef, något som nyligen uppgraderats till en VD-post. Tidigare arbetade 

Andrén i Borås där han verkade inom klädindustrin med allt från slitstarka arbetskläder till 

mer moderiktiga varumärken som Ellos och La Redoute. På de två sistnämnda företagen 

arbetade han som marknadschef och Andrén menar att hans tidigare anställningar har hjälpt 

honom otroligt mycket i hans nuvarande arbete. Detta exempelvis genom att han fått 

erfarenhet av hur ett företag bygger upp värdefulla distributionsnät, något som Andrén 

nästintill från grunden byggt upp på Eleiko Sport. En annan sak som Andrén har 

implementerat på företaget är erbjudandeutskick för att öka försäljningen. Detta har han tagit 

med sig från sin tid i klädbranschen och detta har fått bättre genomslag på Eleiko Sport än vad 

han någonsin kunnat förutspå.  

4.2.2 Bakgrund 
Eleiko startades upp på 1950-talet som ett elektriskt installationskommanditbolag. De 

tillverkade då bland annat våffeljärn och andra elektriska apparater. Denna affärsidé 

förändrades som ett resultat av en oförutsedd händelse och företaget blev efter det helt 

inriktade på tyngdlyftning. Detta skedde genom att en av Eleikos anställda, Hellström, som 

förövrigt var väldigt intresserad av tyngdlyftning, såg en möjlighet att skapa nya affärer då de 

skivstänger som fanns på tyngdlyftningsmarknaden inte höll under de krävande tävlingarna. 

De tunga vikterna gjorde att de befintliga skivstängerna gick av på mitten och detta ville 

Hellström hitta en lösning på genom att tillverka kvalitetsskivstänger av kraftfullt svenskt stål. 

Eleikos dåvarande ägare Tyra Johansson gav honom tillåtelse att göra detta och entreprenören 

Hellström utvecklade då en förstklassig tyngdlyftningsstång. Stången kläddes med samma 

räfflade mönster som återfanns i deras våffeljärn och detta är något som lever kvar än idag för 

att påminna om företagets historiska utveckling.  

Eleikos skivstänger lanserades för första gången år 1963 då det lägligt nog hölls 

tyngdlyftnings-VM i Stockholm. Eleikos ledning hade då arrangerat att deras skivstänger 

skulle användas av de tävlade under hela mästerskapet. Detta innebar att alla deltagande 

länder kunde se hur Eleikos kvalitetsprodukter höll för de tunga lyften. Som resultat fick 

företaget beställningar och efter denna viktiga händelse påbörjades deras exportverksamhet av 

skivstänger. Successivt skrotades den gamla verksamheten av elektroniska produkter och de 

fokuserade hela sin tid och kunskap på att skapa världens bästa skivstänger i tyngdlyftning. 

Idag är företagets kärnverksamhet betydligt bredare och inkluderar förutom tyngdlyftning 

även fitness och frivikter. Sedan år 1968 går företaget under det mer specificerade namnet 

Eleiko Sport AB. Företaget köptes upp av Halmstadfamiljen Blomberg under 1998, ett 

ägandeskap som värnar om att produktion och montering ska fortsätta att vara stationerade i 

hemorten. 
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Eleiko Sport AB har ett antal kärnvärden som företaget värnar om. Kvaliteten ska alltid vara 

den högsta möjliga, de ska ta tillvara på de anställdas kompetens samt att företaget ska delta i 

alla stora tyngdlyftningstävlingar som arrangeras runt om i världen eftersom de ser detta som 

värdefullt för verksamheten i marknadsföringssyfte. Eleiko Sports produkter har även många 

stora vinster i bagaget där deras skivstänger och tyngder har använts vid över ettusen 

världsrekord sedan företagets uppstart. Som ett resultat av företagets framgångar har Eleiko 

Sport tilldelats ett kvalitetssäkrande certifikat, ett dokument som endast fem företag i hela 

världen erhållit. Certifikatet utfärdades av IWF, International Weightlifting Federation, och 

ges till de företag som har kvalitet och kapacitet att leverera produkter till de stora 

internationella tyngdlyftningstävlingarna. Andrén säger att Eleiko Sport använder detta som 

säljargument eftersom IWFs certifikat är mycket meningsfullt i branschen.  

Företaget och dess organisation har under den senaste tiden förändrats en del då det skapats en 

övergripande koncern vid namn Eleiko Sport Group där Eleiko Sport är det främsta 

varumärket i produktportföljen. En annan del av portföljen står Exceed Performance för, ett 

varumärke som skapats för avdelningen av gym och fitness. Exceed Performance fungerar 

som återförsäljare där de säljer och levererar Eleiko Sports produkter samt även 

kompletterande produkter från andra varumärken.  Exceed Performance verkar i hela norden 

och säljer produkter till allt från små till stora tävlingar samt till aktörer som olika sportcenter, 

gym och privata fitnessutövare. Med hjälp av Exceed Performance exponeras Eleiko Sport till 

en bredare målgrupp inom träningsvärlden. Eleiko Sport äger idag två dotterbolag placerade 

ute i världen, det ena ligger i Chicago i USA och det andra i Rysslands huvudstad Moskva. 

Dessa länder innebär inkomster för företaget som driver dotterbolagen för att lättare utföra 

försäljnings- och marknadsaktiviteter i regionerna. I USA satsar Eleiko Sport stort på olika 

universitet och ”high schools” då dessa ofta är fokuserade på att fostra eliter inom olika 

sporter. Skolorna vill oftast använda högkvalitativa träningsredskap vilket gör Eleiko Sports 

produkter till lämpliga alternativ. I Ryssland säljer företaget främst till de olika regionernas 

olympiska sportcenter då detta är en enorm marknad som ständigt växer borta i öst. 

4.2.3 Internationalisering  
Eleiko Sport, vid tidpunkten kallat Eleiko, internationaliserades från start då deras lansering 

av varumärket gjordes vid tyngdlyftnings-VM i Stockholm år 1963. Detta fick världens 

största aktörer inom tyngdlyftning intresserade av att göra affärer med dem. Enligt Andrén var 

detta ett medvetet och strategiskt val eftersom företagets ledning förstod att en exponering vid 

ett världsmästerskap kunde bli enormt värdefull. Eleiko Sport påbörjade sin exportverksamhet 

efter evenemangets slut eftersom de gjort affärer med sin målgrupp redan från start. Sverige 

som marknad var och är inte särskilt stor för Eleiko Sports tyngdlyftningsprodukter. Detta 

främst eftersom de är dyrast på marknaden och attraherar färre potentiella kunder vilket 

resulterar i att de tidigt skulle nå en mättad hemmamarknad. Att den svenska marknaden tidigt 

skulle bli mättad beror delvis också på att svenskarna inte har kommit lika långt inom 

tyngdlyftningsträningen som exempelvis Ryssland och USA.  

I dagsläget använder Eleiko Sport ett stort nätverk av distributörer fördelade runt om i världen 

och enligt Andrén är det cirka 80 stycken distributörer som säljer och lagerför deras 

produkter. När det kommer till att välja ut vilka distributörer som får sälja deras produkter har 

Eleiko Sport gjort en grundlig kvalificeringsprocess för att besluta om den potentiella 

distributören är lämplig för åtagandet. På grund av företagets starka position blir Eleiko Sport 

i regel tillfrågade av distributörer om de får sälja deras produkter snarare än att företaget 

behöver leta upp potentiella återförsäljare. Om en distributör visar intresse skickar Eleiko 

Sport ut en enkät där distributören får svara på flertalet frågor. Det gäller bland annat frågor 

om distributörens verksamhet, vilka nuvarande produkter de säljer samt vilka målgrupper de 
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riktar sig mot. Andrén säger att det är ytterst viktigt att distributörerna har liknande 

målsättningar som de själva har för att det ska uppstå en affärsrelation. Eleiko Sport gör 

kontinuerligt många uppföljningar hos sina distributörer. Dels görs dessa uppföljningar för att 

lägga press på distributörerna och se om de håller måttet om önskad kvalitet och även för att 

höra hur slutkunderna uppfattar Eleiko Sport. Det är två anställda hos Eleiko Sport som åker 

runt i världen för att träffa distributörer för att kontrollera att allt fungerar som det ska. De 

håller även ögon och öron öppna för om det finns starkare distributörer och återförsäljare på 

de olika marknaderna som de hellre skulle arbeta med. Eleiko Sport har som mål att utveckla 

sina marknader i Asien och i Arabvärlden. De vill framöver rekrytera någon som kan 

representera företaget i dessa länder för att nå ut till en ännu större kundkrets.  

För att maximera sin exponering på tyngdlyftningstävlingar har Eleiko Sport sin logotype 

synlig på alla viktskivor som används. Detta gör att alla tävlande som fotograferas håller upp 

en skivstång där det tydligt och klart syns vem som tillverkat dem. Eleiko Sports tanke är att 

texten ska vara stor och tydlig vilket ska göra att alla kan utläsa att det är Eleiko Sports 

logotype på produkterna. Andrén säger att det är ett stort plus för dem att alla bilder som tas 

på de tävlande exponerar företagets varumärke. På detta sätt behöver de inte lägga pengar på 

marknadsföringsmaterial som syns på arenorna i övrigt eftersom de syns tillräckligt på alla de 

tävlandes närbilder. Ett relativt nytt och originellt sätt att marknadsföra sig är att företag 

skapar sina egna mässor och event, där företagen själva väljer vilka kunder de bjuder in. 

Eleiko Sport har anammat detta och kan genom dessa mässor kontakta nya som gamla kunder 

där de når en högre nivå av nätverkande eftersom alla medverkande parter är noggrant 

inbjudna. Att skapa egna mässor och event gör att Eleiko Sport enklare kan mäta huruvida 

deras produkter, säljare och satsningar är lönsamma, vilket ofta kan vara svårt att göra på 

allmänna mässor. Andrén och hans kollegor deltar även på andra mässor som hålls inom 

tyngdlyftning, fitness och träning, då det är ett bra sätt att synas på. Eleiko Sport använder 

mässor för att undersöka vilka deras största konkurrenter är på olika marknader, men även för 

att studera potentiella distributörer och samarbetspartners som kan vara en god matchning till 

deras verksamhet. Andrén utför även försäljning av produkter då han besöker internationella 

mässor vilket kvalificeras som direktexport eftersom försäljningen sker direkt från Eleiko 

Sport till utländska aktörer.  

4.2.4 Hinder och möjligheter 
Eleiko Sport ville lansera sina produkter på den brasilianska marknaden och använde sig av 

Exportrådet i Sverige för att genomföra en marknadsanalys av den främmande brasilianska 

marknaden. Det kostade en del säger Andrén men det var värt det för att få information om 

vilken strategi som skulle krävas för att gå in på den specifika marknaden. Genom 

marknadsanalyserna och undersökningarna som Exportrådet genomförde fick de en inblick av 

marknaden som de inte kunnat förutspå. Problemen med denna marknad var att landet hade 

väldigt höga tullar och importkostnader, nästintill hundra procent pålägg på deras befintliga 

priser. Andrén säger att det skulle göra att i princip ingen på marknaden skulle kunna köpa 

deras produkter, då de redan har ett högre pris än många av deras konkurrenter. Detta hinder 

skulle kunna kringgås genom frihandelszonen Panama, som lagligt utan de höga 

tullkostnaderna kan importera produkterna till Brasilien. Ett annat sätt att kringgå dessa höga 

kostnader skulle vara om Eleiko Sport öppnade en fabrik för montering i landet. Detta skulle 

bidra med arbetstillfällen åt den inhemska befolkningen och då skulle kostnaderna för de 

brasilianska tullarna reduceras menar Andrén. Ett annat hinder som Andrén har 

uppmärksammat är att deras positionering som högkvalitetsprodukt ibland är en nackdel då de 

blir för dyra och onåbara i konsumentens medvetande. Då Eleiko Sport satsar på att vara ”top 

of the line” på alla sina marknader kan ibland deras rykte göra att vissa kunder inte ens 

överväger att köpa deras produkter. Deras produkter är ett mer kostsamt alternativ än de 
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skivstänger som till exempel Kina producerar, vilket gör att vissa ser det mer som en dröm än 

verklighet att äga Eleiko Sport-produkter. Andrén säger att Eleiko Sport är för sportvärlden 

vad en Ferrari är för bilvärlden vilket tydligt förklarar vilken nischad marknad de agerar på. 

Eleiko Sport arbetar mycket med att skapa en ny produktlinje som ska täcka en större 

målgrupp. De vill alltså skapa något mindre kostsamma produkter men med nästan likvärdig 

god kvalitet som deras befintliga produkter har. På detta sätt skulle deras högsta 

kvalitetsprodukter fortsätta attrahera en marknad medan de mer tillgängliga och mindre 

kostsamma produkterna skulle nå den breda massan.  En stor styrka för Eleiko Sport är det 

faktum att de härstammar från Sverige. ”Made in Sweden” inger stor respekt runt om i världen 

säger Andrén. Därför kan Eleiko Sport i många sammanhang framhäva sitt ursprung som en 

konkurrensfördel i sin försäljningsstrategi. Företaget är noggrant med att behålla den svenska 

härkomsten och de har därför kvar sin montering i Sverige för att förstärka detta. Deras 

huvudkontor ligger kvar på samma ställe som vid uppstarten, i stadsdelen Snöstorp i 

Halmstad, och det lär förbli på detta sätt menar Andrén. Han säger också att det är ett komiskt 

inslag att bjuda in världsaktörer till deras huvudkontor eftersom de är mycket mer familjära än 

vad kunderna ute i världen kan förstå. 

4.2.5 Nätverkande 
Vad det gäller nätverkade i träningsvärlden handlar det om att veta vilka som är Eleiko Sports 

ambassadörer runt om i världen. Alltså kartlägga vilka som pratar gott om dem och självmant 

förespråkar deras produkter. Eleiko Sport har lagt mycket energi på att skapa goda kontakter 

med bland annat träningspresidenter och andra inflytelserika personer i branschen. Genom att 

ha ambassadörer på olika marknader runt om i världen blir de ofta ett starkt alternativ vid 

valet av ny utrustning till stora träningslokaler eller mästerskap. Eleiko Sports nätverkande 

kretsar mycket kring att vara närvarande vid mässor och mästerskap runt om i världen. De 

bjuder även in intressanta aktörer till sitt huvudkontor där de får möjlighet att testa produkter i 

deras träningsanläggning. Genom att Eleiko Sport anordnar egna evenemang samt medverkar 

vid olika typer av tillställningar möter de inflytelserika personer, vilket i sin tur leder till att 

nya affärsmöjligheter kan uppstå.  

4.2.6 Återblick och framtidsutsikt 
Om Eleiko Sport hade fått göra om sin internationalisering hade de varit mer förberedda på att 

använda sig mer av internet och e-handel. En av deras större konkurrenter i USA har varit 

snabb med att utnyttja internet i genomförandet av direktförsäljning och det har sparat dem 

kostnader för distributörshantering. Detta skulle Andrén vilja att Eleiko Sport varit först med, 

men de ligger nu i startgroparna med att lansera sin nya och förbättrade hemsida vilken ska 

inkludera möjlighet till e-handel. Eleiko Sport kommer även att lansera nya produktkataloger, 

fler utställningar samt närvara vid ännu fler stora tävlingar. Andrén säger också att deras 

kontakt med distributörer har varit lärorikt och hjälpt dem mycket och han tror med stor 

sannolikhet att de kommer ingå samarbeten med fler distributörer även i framtiden. 

Distributörerna har i sig stora nätverk inom sin marknad och kan kommunicera med 

befolkningen på ett sätt som Eleiko Sport i dagsläget inte har möjlighet till.  

Framtidsplanerna för Eleiko Sport omfattar fortsatt arbete med de olika bolagen som blivit en 

del av koncernen Eleiko Sport Group. För att behålla sin högkvalitativa position kommer 

Eleiko Sport att fortsätta sitt samarbete med IWF där de ser till att företagets produkter blir 

exponerade på alla mästerskap och olympiska spel. Denna omfattande exponering är Eleiko 

Sports starkaste marknadsföringsverktyg eftersom alla inflytelserika personer i branschen 

medverkar och nätverkar vid dessa evenemang.   
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5. Analys 
I detta kapitel sammanlänkas det empiriska materialet med uppsatsens teoretiska 

referensram. Vi vill i analysen beskriva fallföretagens internationaliseringsprocess samt 

urskilja likheter och skillnader mellan deras internationaliseringsbeteende och de 

presenterade internationaliseringsteorierna. 

5.1 Internationaliseringsmodeller 

5.1.1 Depend Cosmetics 
Depend Cosmetics startade upp sin verksamhet i Sverige och arbetade i ett par år med att 

förfina sina processer och produkter. Efter att de lyckats bygga upp en stabil inhemsk 

marknad började de exportera till närliggande marknader såsom Norge, Danmark och Finland. 

När tiden var inne utökade Depend Cosmetics sin involvering på dessa marknader och har i 

dagsläget utvecklat dotterbolag i alla nordiska länder. Precis som Johanson och Vahlne (1977) 

skriver börjar ett företags internationalisering genom succssesiva framsteg på marknaderna 

vilket Depend Cosmetics använt sig av. Johanson och Wiedersheim-Paul (1975) beskriver att 

företaget gärna väljer marknader som i flera avseenden liknar den inhemska marknaden. Det 

kan vara likheter i sociala och kulturella aspekter som gör det mer tillgängligt för företaget att 

faktiskt börja exportera dit (ibid.). Här ser vi skillnader mellan psykisk distans-teorierna och 

Depend Cosmetics tillvägagångssätt då de efter etablering i Norden valde att träda in i de 

Baltiska länderna. Dessa länder skiljer sig i likhet med svenska förhållanden vilket gör att 

Depend Cosmetics frångick den typiska psykiska distansen. 

Depend Cosmetics märkte i uppstarten av att det var viktigt med rätt timing för att kunna 

klara av och lyckas med en utlandssatsning vilket Axinn och Matthyssens (2002) också 

skriver om. Om företaget hade satsat för tidigt på att exportera till utlandet och inte byggt upp 

den starka inhemska marknaden som de gjorde, hade de inte lyckats bibehålla och 

vidareutveckla sina starka affärsrelationer som de har idag. Efter lyckade exportförbindelser 

med de nordiska länderna under ett antal år anlades Depend Cosmetics första dotterbolag. 

Författarna Johanson och Vahlne (1977) beskriver att det är just ett sådant händelseförlopp 

som karaktäriserar Uppsalamodellen med det stigande engagemanget och ökandet av 

involvering på den aktuella marknaden.  

För Depend Cosmetics var det en lång process att internationalisera och det har krävts mycket 

tid och kunskap för att verkligen lyckas. Som Andersson (2011) nämner är Uppsalamodellen 

en modell som är tidsberoende då den fokuserar på att företagen ska ta lärdom och då ofta tar 

längre tid än andra internationaliseringsmodeller. Eftersom Depend Cosmetics startade med 

export och sedan gradvis ökade sitt engagemang efter noga övervägande stämmer detta 

överens med Uppsalamodellens tänk. Detta på grund av att de samlar in kunskap om de nya 

marknaderna och ju mer kunskap de har desto mer tid och resurser lägger företaget ner på att 

lyckas där (ibid). Vi tolkar även detta som att Depend Cosmetics numera kompletterar sin 

stegvisa internationalisering med långsiktigt nätverkande där relationerna också bidrar till 

värdefullt lärande. Eftersom företaget är mån om att erhålla kunskap genom egen erfarenhet 

samt numera även genom nätverk ser vi att Born Globals-modellen inte kan appliceras då den 

utgår från värdet av att ha kunskapsrika kontakter redan från uppstart. 

Johanson och Mattsson (1988) beskriver att ett företags internationalisering påverkas av 

externa parter och här ser vi likheter med Depend Cosmetics utlandsetablering efter att de trätt 

in på marknader med låg psykisk distans. Efter att företaget etablerat sig i länder med låg 

psykisk distans valde de att närvara vid mässor för att skapa relationer med kontakter från 

utländska marknader längre bort från Sverige vilket är i enlighet med Nätverksmodellen. 
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Detta eftersom Nätverksmodellens nätverkade kan resultera i affärsmöjligheter på marknader 

där de har en potentiellt givande kontakt oberoende av hur långt bort marknaden ligger. För 

att kunna applicera Born Global-modellen hade det krävts att relationerna skapats innan 

företagets uppstart eller i ett tidigt skede av dess existens. Eftersom Depend Cosmetics först 

efter en tid värderat sina kontaktnät då de varit noga med att relationerna skulle vara givande 

utifrån ett långsiktigt tänk går det inte att hänföra Born Global-modellen i detta sammanhang.  

Johanson et al. (2002) beskriver att all information som samlats in i internationaliserings-

processen kommer till användning i framtida beslutssituationer. Det kan liknas vid Depends 

Cosmetics val att träda in i de Baltiska länderna eftersom deras tidigare marknadsval ledde 

dem till att utveckla mindre marknader och inte satsa direkt på de större redan exploaterade 

marknadsplatserna. Anledningen var att de ville skaffa sig ett försprång på nya konsumenter 

med stark efterfrågan som tidigare inte haft tillgång till liknande produkter. Informationen 

som företaget sedan skaffade inom de nordiska och baltiska länderna kunde de sedan använda 

i valet att leta upp nya marknader passande för deras verksamhet. Vi antar att detta beslut kan 

hänföras till Nätverksmodellen då en kontakt avgör vilken marknad företaget vänder sig till. 

Enligt vad vi förstår har en kontakt avgjort valet av att träda in i de Baltiska länderna. 

Investeringar i relationer enligt Nätverksmodellen styr vad ett företag ska göra och när det ska 

ske menar Axinn och Matthyssens (2002). Johansson på Depend Cosmetics berättar för oss att 

de investerar mycket tid med att bygga upp värdefulla relationer passande för företagets 

värderingar. Han poängterar också att det först är i ett senare stadie som relationerna brukas i 

ett internationaliseringssyfte. Här kan vi härleda att möjligheter om vad Depend Cosmetics 

ska ta för nästa steg och när detta ska göras kan komma ur de väl utvalda relationerna. 

Eftersom Depend Cosmetics investerar tid och energi på att bygga upp nätverk med noga 

utvalda aktörer menar vi att beroende på vilka som ingår i nätverket uppdagas olika 

möjligheter för framtida etableringar. Nätverksmodellen kan vara en resurskrävande strategi 

eftersom andra aktörer också måste vara intresserade av att skapa en relation (Hollensen, 

2007). Depend Cosmetics är villiga att lägga ner den tid och energi som krävs för att hitta 

passande aktörer att nätverka med. Att företaget bygger upp sitt nätverk under en längre tid 

tyder på att de vill försäkra sig om att motparterna har liknande intresse och målsättning med 

att skapa relationerna. Återigen ser vi skillnaden mot Born Global-modellen då kontakterna 

inte behöver vårdas under en längre tid innan de utnyttjas då den externa kunskapen betraktas 

som för värdefull för att inte omedelbart användas i deras internationalisering.  

I Nätverksmodellen beskrivs ett fenomen som kallas ”kundföljare” vilket innebär att ett 

företag följer med en större aktör ut på en ny marknad (Johanson et al., 2002). Detta är ett 

scenario som inträffat för Depend Cosmetics då de fått möjligheten att följa med en klädkedja 

till nya marknader som en del i klädföretagets sortiment. Eftersom samarbetet med aktören 

fungerat lyckosamt på den svenska marknaden öppnades möjligheten om att följa med i deras 

utlandsetablering.  På detta sätt nådde Depend Cosmetics nya konsumenter utan att själva 

aktivt etablera verksamhet på nya marknader. Johanson och Vahlne (2009) beskriver att 

möjligheter med att ingå i ett nätverk kan uppstå genom att någon part i nätverket är i behov 

av företagets produkter på en ny marknad. Då blir företaget introducerat för en ny marknad 

med nya kontakter vilket skapar möjlighet till fler relationer (ibid.). VD:n på Depend 

Cosmetics har i stort sett sedan starten av företaget ansvarat för internationaliseringen. Under 

den tiden har han fått ta del av ny och användbar kunskap från varje ny marknad som 

utforskats. Precis som i Uppsalamodellen är det den ökade kunskapen och sättet som den 

sedan investeras i företaget som är nyckeln till en lyckad internationalisering (Johanson et al., 

2002). I enlighet med begreppet psykisk distans och dess innebörd ville Depend Cosmetics gå 

till marknader som var lika dem i beteende och uppbyggnad. Depend Cosmetics visste att de 
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nordiska marknaderna i de flesta avseenden var lika den inhemska marknaden. Den psykiska 

distansen baseras på hur tryggt företaget är med att träda in på en marknad och det står i direkt 

relation till geografiska, kulturella och sociala aspekter (Johanson & Wiedersheim, 1975). 

Johanson och Mattsson (1988) beskriver att företag på samma inhemska marknad oftast har 

lättare att skapa relationer då de har ett starkare band gentemot varandra. Depend Cosmetics 

var noga med att etablera sig och bli framgångsrik på hemmamarknaden innan de tog 

verksamheten utomlands. Johansson menar att det inte är någon idé att ge sig ut på 

världsmarknaden innan företaget har en väl fungerande nationell grund att stå på. De arbetade 

därför med att nätverka på den svenska marknaden innan de skapade relationer utanför landets 

gränser. I motsats mot vad Chang och Rhee (2011) beskriver om Born Global-företag där 

utlandsetablering sker i ett tidigt stadie arbetade istället Depend Cosmetics primärt med sin 

hemmamarknad innan de gav sig utanför hemlandets gränser. Ett företag och dess kunder 

gynnas enligt Johanson och Mattsson (1988) av långsiktiga relationer där information kan 

utbytas under en längre tidsperiod vilket medför att parterna kan lära av varandra. En givande 

relation tar ofta flera år att bygga upp och brukar gynnas av att skapas på informella platser 

bortom kontorsmiljöerna. Johansson på Depend Cosmetics var noga med att poängtera vikten 

av att noga välja och vårda sina kontakter. Han beskrev företagets nätverkande som en 

långsiktig investering där det först efter en tid kan brukas i affärsmässiga syften. Innan dess är 

det viktigare att upptäcka om motparten har liknande värderingar och syften, något som 

tydliggörs vid det vaksamma relationskapandet. Johanson och Vahlne (2009) beskriver att när 

företag stegvis lär känna varandra skapas förståelse för deras respektive processer, rutiner och 

värderingar vilket är helt i linje med Johanssons beskrivning av samma fenomen på Depend 

Cosmetics.  

 

Ägaren och VD:n på Depend Cosmetics var ung och relativt oerfaren av egenföretagande när 

han startade upp sitt företag. Enligt Andersson och Evangelista (2006) är entreprenörens 

bakgrund uppdelad i just dessa två kategorier, den erfarna och tidigare anställda eller den 

unga och oerfarna med nyskapande idéer. Den unga entreprenören vill gärna arbeta mer 

självständigt och genomföra allt själv (ibid.). Depend Cosmetics ägare vill i stor utsträckning 

styra företaget som han anser rätt där han tar ansvar för nästintill alla steg i företagets 

verksamhet. En entreprenör i ett Born Global-företag har ofta ett teknologiskt intresse eller en 

fallenhet för marknadsföring (Andersson & Evangelista, 2006). Här ser vi också likheter med 

Depend Cosmetics entreprenör eftersom Johansson hade intresse för både de strategiska 

besluten, som exempelvis marknadsföring, samtidigt som han intresserade sig för 

produktionsbiten av verksamheten då han ofta var delaktig i utvecklandet av nya produkter. 

5.1.2 Eleiko Sport 
I likhet med Uppsalamodellen och Born Global-modellen valde Eleiko Sport att starta sin 

internationalisering genom att börja exportera sina produkter utomlands. Efter att exporten 

visade sig vara lönsam ökade de sitt engagemang och startade säljbolag på de två största och 

mest lönsamma marknaderna för deras produktkategori. Eleiko Sport såg att det fanns ett stort 

behov av att vara mer närvarande på dessa marknader och det sammanfaller med vad 

Andersson (2011) beskriver med att ett företag satsar mer resurser på en marknad som de 

känner sig bekväma på. Denna stegvisa utvecklingen skriver Johanson och Vahlne (1977) om 

och baseras på Uppsalamodellens successiva etablering på nya marknader. Eftersom Eleiko 

Sport fick bra respons på den ryska och amerikanska marknaden, insåg de att de hade en bra 

grund att arbeta utifrån och därför anlades säljbolagen där. Johanson och Vahlne (2009) 

skriver om just möjligheten att komma förbi handelshinder som en stor motivation till 

utlandsproduktion. Eleiko Sport är i en fas där utvecklingen från säljbolag utomlands kan 

komma att bli montering på vissa av deras nyckelmarknader. Detta val baseras på 



33 

 

möjligheterna att undvika höga tullar och importkostnader, som vissa länder har, genom att 

erbjuda arbetstillfällen till lokalbefolkningen på den aktuella marknaden.  

För Eleiko Sport är nätverkandet det absolut viktigaste i arbetet med företagets 

internationalisering, vilket vi anser är det primära i både Nätverks- och Born Global-

modellen. Från det att produkterna lanserades på tyngdlyftnings-VM i Stockholm år 1963 har 

de arbetat aktivt med att synas i rätt sammanhang för att attrahera externa intressenter. De 

externa parternas intresse för Eleiko Sports produkter har sedan medfört att företaget blivit 

introducerat till deras respektive marknader. Just att kontakterna avgör vilka marknader som 

företaget ska träda in på är enligt både Nätverks- och Born Globals-modellen. Eleiko Sport är 

måna om att investera i långsiktiga affärsrelationer vilket är vad Axinn och Matthyssens 

(2002) beskriver när de menar att Nätverksmodellen är en investering i relationer kring 

verksamheten, som i sin tur styr vad ett företag ska göra och när detta ska ske. Detta är i 

enlighet med både Born Global- och Nätverksmodellen då externa parter påverkar deras 

arbetssätt. Skillnaden mellan de två modellerna är att för Born Globals sker detta i ett tidigt 

stadie av deras internationalisering medan i Nätverksmodellen sker det successivt och mer 

långsiktigt. Enligt Hollensen (2007) kan Nätverksmodellen vara väldigt resurskrävande för 

företaget då de andra aktörerna i nätverket måste vara intresserade av potentiell interaktion för 

att en relation ska kunna uppstå. Genom att företaget kontinuerligt medverkar i flertalet 

mässor, evenemang och mästerskap möter de personer värda att skapa relationer med och de 

tillåts ta reda på om uppfattningen är ömsesidig. Vid dessa evenemang har Eleiko Sport 

nätverkat med träningspresidenter och andra inflytelserika personer i branschen, vilket har 

medfört att dessa kontakter rekommenderat deras produkter till andra externa intressenter. På 

detta sätt har Eleiko Sport arbetat sig fram till en position där deras produkter kontinuerligt 

används vid de största mästerskapen runt om i världen. Beroende på vem de har träffat och 

när detta har inträffat har möjligheter om nya målsättningar och investeringar uppdagats.    

Ett Born Global-företag definieras ofta som ett företag som inom tre år efter uppstart 

exporterar sina produkter utomlands (Gustafsson, 2012). Eleiko Sport fick från start arbeta 

med försäljning utomlands eftersom de deltog med sina starka svenska stålstänger i VM. Alla 

deltagande länder ville köpa produkter av dem och från den stunden var Eleiko Sport 

internationaliserat. Precis som Axinn och Matthyssens (2002) skriver drivs Born Global-

företagen av en innovativ entreprenör som har stora visioner som försöker förverkliga dem till 

varje pris. Företagen verkar ofta på nischmarknader och har då en mer bestämd målgrupp 

(ibid). Eleiko Sport satsade från starten på tyngdlyftning och då specifikt på högkvalitativa 

skivstänger. Det gav dem en mindre marknad men som hade en tydlig målgrupp. Skaparen till 

skivstängerna var entreprenören Hellström som i grund och botten hade ett intresse för dessa 

tävlingar och han såg ett behov av att förbättra de befintliga produkterna. Det gav honom en 

stor fördel till att starta upp det Eleiko Sport som existerar idag. Ett Born Global-företag 

använder sitt nätverk för att kunna ta sig utomlands och för att öka tillväxten i företaget 

(Andersson & Evangelista, 2006). Eleiko Sport kunde utnyttja den stora kunskapen som 

företaget hade med sig från uppstarten då de producerade elektriska produkter. Det var via 

Eleiko som Hellström fick chansen att bygga sin skivstång, men även deras nätverk och 

kunskap gav företaget möjlighet att närvara vid VM som nu i efterhand var en nyckelhändelse 

för deras utlandsetablering. Dessa personliga nätverken ökar entreprenörens förmåga att gå ut 

på en internationell marknad och alla nätverk som företaget och dess personal har kan de dra 

nytta av (ibid). Eleiko Sport har i dagsläget många kontakter som är väletablerade inom 

branschen. Dessa kontakter använder företaget för att både hitta nya samarbetspartners och 

marknader som kan passa deras produkter. 
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En entreprenör i ett Born Global-företag har ofta ett teknologiskt intresse eller en fallenhet för 

marknadsföring (Andersson & Evangelista, 2006). Det är detta som skyndar på 

internationaliseringsprocessen i företaget skriver Andersson och Evangelista (2006). VD:n för 

Eleiko Sport har arbetat på flera olika företag och inom flera branscher med varierande 

positioner innan han tillslut hamnade på just Eleiko Sport. Han ser sig själv som en erfaren 

VD och han har arbetat som försäljnings- och marknadschef sedan tidigare. När han bytte 

företag hade han nytta av många av hans tidigare kunskaper och erfarenheter och de relevanta 

för Eleiko Sport har han implementerat i företaget. Enligt Oviatt och McDougall (1994) 

karakteriseras ett Born Global-företag av att företaget inte är rädd för att satsa på en marknad 

med hög psykisk distans. Företagen använder sina kontaktnät, innovationstänk och 

teknologiska lösningar för att befinna sig på den markanden som är mest lönsam och kan ge 

störst försäljning (Oviatt & McDougall, 1994). Eleiko Sport satsade framförallt på två 

marknader som skulle kunna ge dem en stabil försäljning med stora chanser till expandering 

och dessa var den ryska och den amerikanska marknaden. Då Eleiko Sport säljer nischade 

produkter till specifika marknader var detta ett medvetet och väl övervägt beslut eftersom 

USA och Ryssland har mest elitsatsning inom tyngdlyftning. Vi uppfattar det som att Eleiko 

Sport satsade på många olika marknader samtidigt, vissa med hög psykisk distans och andra 

med låg. Detta tror vi beror på att de följde sina kontakter i sitt nätverk vilket påverkade valet 

av marknader att träda in i. Vi anser att detta internationaliseringsbeteende går att hänföras till 

både Nätverks- och Born Global-modellen då externa parter påverkar företagets 

tillvägagångssätt. 

5.2 Internationaliseringsmotiv 

5.2.1 Depend Cosmetics 
Depend Cosmetics försökte starta upp sin exportverksamhet under åren 1994-1995 men det 

fungerade inte enligt beräkningarna. Johansson insåg att han var tvungen att satsa på den 

inhemska marknaden först innan han kunde ta verksamheten utomlands. Detta innebar att 

Depend Cosmetics fick vänta med att gå utomlands och istället fokusera på att bli erkända på 

den svenska marknaden. Vi tolkar det trots ett mindre lyckat första försök till 

exportverksamhet som att Depend Cosmetics agerat med proaktiva motiv då företagets 

strävan var att skapa fördelar med möjlighet till ökad lönsamhet. Depend Cosmetics första 

instinkt var att försöka nå en internationell marknad i ett tidigt skede och enligt Czinkota et al. 

(2011) visar detta på ett företag som på ett strategiskt proaktivt sätt försöker nå högre 

lönsamhet. Depend Cosmetics fick snabbt lära sig att det inte går att stressa fram en 

framgångsrik internationalisering och att det fanns mycket som de inte helt hade tänkt 

igenom. Det finns många risker med att gå utomlands och då bland annat valutaskiftningar, 

höga kostnader för att starta igång sin verksamhet och okunskap om marknaden och dess 

intressenter (Czinkota et al., 2011).  

Om företagets beslutsfattare eller ledning har ett globalt och öppet tänk underlättar det 

internationaliseringen avsevärt (Hollensen, 2011). Det innebär att beslutsfattarna i företaget 

kommer söka upp informationen som krävs och engagera sig i att få företaget att utvecklas 

(ibid.). Hollensen (2011) menar att då är företaget vana vid att resa runt till olika marknader 

och intresserar sig ofta för andra länders affärskultur. Depend Cosmetics har arbetat upp 

många relationer genom att besöka nya marknader och i närkontakt med distributörer och 

samarbetspartners göra affärsbeslut som gynnar företaget. Mårten har personligen arbetat 

mycket med att skapa hållbara relationer som i dagsläget ger dem mycket gratis i form av god 

ryktesspridning och lönsamma affärsmöjligheter. Gustafsson (2003) beskriver att ett företag 

som har kapacitetsproblem måste agera reaktivt för att kunna sälja till nya marknader. I 

många fall har företaget överkapacitet och måste då sälja sina produkter till andra marknader 
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(ibid.). Internationaliseringen sker då genom att hitta en större marknad menar Gustafsson 

(2003). Även Czinkota et al. (2011) tar upp överkapaciteten som ett reaktivt motiv som 

drabbar vissa företag. Vi tolkar det som att Depend Cosmetics hade möjlighet att producera 

och sälja mer av sina produkter utanför den svenska marknaden och startade därför sin 

utlandsetablering genom sin överkapacitet. Slutsatsen av detta är att Depend Cosmetics har 

försökt att agera proaktivt men drabbats av en hel del bakslag som lett till att de har fått 

reagera i förhållande till omständigheterna i efterhand. Detta leder till att Depend Cosmetics 

har både ett proaktivt och ett reaktivt internationaliseringsbeteende.  

5.2.2 Eleiko Sport 
Cavusgil et al. (2008) skriver att det finns några övergripande och generella anledningar till 

varför ett företag internationaliserar sin verksamhet; ökad tillväxt, högre vinst, få ny kunskap, 

närhet till kunder och leverantörer, stordriftsfördelar i produktionen, möta konkurrenter och 

även kunna förbättra och utveckla relationer med partners. Eleiko Sport ville i ett tidigt skede 

gå utomlands då de insåg att potentiella kunder i större utsträckning kunde nås på den 

internationella marknadsplatsen än enbart i Sverige. I samband med att de kom närmare sina 

nyckelkunder kunde Eleiko Sport också dra stor nytta av ökad tillväxt och högre vinster 

eftersom målgruppen som de sökte hade tillräckligt med kapital att spendera på deras 

produkter. Att deras största konkurrenter redan fanns på den internationella marknaden var 

ytterligare en viktig sak för Eleiko Sport att bemöta. Detta eftersom den nischade 

skivstångsmarknaden redan hade väletablerade företag. Med sina kraftiga och stabila 

skivstänger kunde Eleiko Sport konkurrera med dem direkt. Genom deras framfart på den 

internationella marknaden fick viktiga intressenter upp ögonen för dem och företaget kunde 

knyta an till viktiga kontaktpersoner runt om i branschen som än idag ger dem 

konkurrensfördelar.  

Cavusgil et al. (2008) menar att proaktiva motiv grundas i ett företags strävan efter ny 

kunskap och nya möjligheter. Eleiko Sport stämmer väl in i beskrivningen på ett proaktivt 

företag. När Eleiko Sports skivstänger lanserades år 1963 under tyngdlyftnings-VM i 

Stockholm ser vi detta som en proaktiv handling. Då alla deltagande länderna fick använda 

Eleiko Sports kvalitetsprodukter medförde det att företaget fick mycket exponering och det 

medförde stora mängder beställningar och exportverksamheten var från den stunden påbörjad. 

Detta var grunden till Eleiko Sports internationella verksamhet och är i enlighet med vad 

Czinkota et al. (2011) skriver om proaktiva företag och dess motiv där en vanlig anledning till 

att gå utomlands kan vara en unik produkt eller att företaget har ett teknologiskt övertag. 

Eleiko Sport lanserade en helt unik produkt som ingen inom tyngdlyftningsbranschen eller 

träningsvärlden tidigare hade sett. Detta gav dem stora fördelar i deras vilja att expandera till 

större marknader.  

När ett företag agerar reaktivt så tar de hänsyn till skiftningar i omgivningen och detta kan bli 

ett tvång för dem att internationaliseras då de pressas till att ta nya vägar (Czinkota et al., 

2011). Ett reaktivt motiv enligt Czinkota et al. (2011) är när den inhemska marknaden blir 

mättad och företaget då tvingas ut på nya marknader. Eleiko Sport har en nischad produkt och 

de var tvungna att från början inse att det inte skulle gå att livnära sig enbart på den svenska 

eller nordiska marknaden. Att gå längre iväg till stora marknader med större kunder var en 

naturlig utveckling för dem. Gustafsson (2003) skriver också att ett företag måste ta hänsyn 

till sin kapacitet och att företaget ibland blir tvungna att gå utanför den inhemska marknaden 

för att sälja sina produkter då de har överkapacitet för den inhemska markanden. Eftersom den 

professionella tyngdlyftningsmarknaden i Sverige snabbt skulle blivit mättad valde Eleiko 

Sport att söka sig till större marknader med möjlighet att nå fler kunder. Detta går samman 

med vad Czinkota et al. (2011) beskriver om att en mättad inhemsk marknad är ett reaktivt 
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motiv till internationalisering. Eleiko Sport behövde inte fokusera sig helt på den svenska 

markanden utan fick från uppstarten chansen att exportera till flera marknader samtidigt. Vi 

uppfattar detta som ett proaktivt val och menar också att Eleiko Sport i stor utsträckning 

agerar proaktivt och förebyggande i sin verksamhet även idag.  

5.3 Olika sätt att träda in på en ny marknad 

5.3.1 Depend Cosmetics 
Ett företag väljer inträdesstrategi beroende på flera olika faktorer; attraktionen på marknaden, 

storleken på företaget, förebyggandet av risker samt kunskap och erfarenheter av 

internationella marknader (Chuan & Messner, 2001). På grund av Depend Cosmetics 

bristande erfarenhet av utländska affärsaktiviteter valdes inträdesstrategin export då den 

innebar begränsat risktagande och lägst kostnadsinsatser. Detta är i enlighet med vad Cavusgil 

et al. (2008) beskriver då de redogör att företag använder sig av export som inträdesstrategi 

eftersom det innebär begränsade risker, kostnader och kunskap att genomföra den typen av 

utlandsetablering. Som inträdesalternativ är export ett flexibelt val där exportören lätt kan 

träda in och dra sig ur marknader tämligen enkelt med minimala risker och kostnader (ibid.).  

Med detta flexibla arbetssätt kunde Depend Cosmetics dra sig ur marknader då företaget 

startade upp exportverksamhet under åren 1994-1995 då det inte fungerade enligt 

beräkningarna. En risk med export som Cavusgil et al. (2008) presenterar kan vara tullar och 

andra handelshinder mellan länder vilka kan försvåra företags exportverksamhet. Ett hinder 

som Depend Cosmetics stött på var svårigheten att få certifiering för deras kosmetiska 

produkter. Denna certifiering bekräftar att produkterna är godkända för användning och är 

absolut nödvändig för att sälja dem utomlands. Utländska marknader har ofta stränga regler 

för vad som är lagligt att importera och sälja vidare inom landet. I USA fick Depend 

Cosmetics inte sälja sin ögonbrynsfärg eftersom det inträffat en allvarlig incident med en 

konsument då personen använt en liknande produkt från ett annat varumärke. Utöver 

incidenten med USA har Depend Cosmetics inte haft några problem med tullar eller andra 

handelshinder i deras exportverksamhet.  

Enligt Hollensen (2011) finns det tre typer av export; indirekt, direkt och kooperativ. Depend 

Cosmetics använder sig av både indirekt och direkt export i sin verksamhet. I valet av 

distributör, gällande både inhemska och utländska, är det viktigt för Depend Cosmetics att ta 

reda på vilka andra varumärken distributören representerar. För största möjlighet till 

lönsamhet väljer företaget ut semi-selektiva distributörer som är återförsäljare av produkter i 

mellanprisklassen. På utländska marknader resulterar detta i direkta exportförhållanden. Det 

har uppstått indirekta exportmöjligheter för Depend Cosmetics genom att butikskedjor velat ta 

med deras produktsortiment vid öppnandet av butiker på utländska marknader. På detta sätt 

har Depend Cosmetics-produkter följt med butikskedjorna ut på nya marknader vilket har lett 

till att de nått ut till ännu fler konsumenter.  

För att lyckas med exportverksamheten är företag beroende av starka relationer med 

mellanhänderna (Cavusgil et al., 2008). För att utveckla goda relationer är det viktigt att 

exportören är finkänslig och lyhörd för mellanhandens behov och målsättningar (ibid.). Detta 

för att dessa ska överensstämma med exportörens vilket ska leda till en djupare förståelse för 

varandras verksamheter menar Cavusgil et al. (2008). Depend Cosmetics arbetar mycket med 

att noga välja rätt företag att arbeta med eftersom de anser att den personliga kontakten med 

mellanhänderna är det primära. Detta beteende grundas i viljan att försäkra sig om att 

mellanhanden ska vara en perfekt matchning till Depend Cosmetics verksamhet. Företag kan 

träffa intressanta utländska mellanhänder genom att statliga organ assisterar i arbetet med 
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ekonomi- och handelsutveckling (Cavusgil et al., 2008). Depend Cosmetics har haft hjälp med 

att nå en ny marknad genom det svenska Exportrådet. När företaget ville hitta distributörer i 

Spanien använde de sig av Exportrådet för att samla ihop intressanta och passande aktörer att 

skapa nya affärsrelationer med. Cavusgil et al. (2008) beskriver att företag kan möta 

potentiella mellanhänder på olika mässor och sammankomster. Ett nytt sätt för företag att 

träffa tänkbara distributörer är genom ”speeddating”. Medverkande företag tilldelas då några 

minuter för att möta och samtala med exempelvis en mängd distributörer. Efter denna 

”speeddating” kan företagen ta ytterligare kontakt med varandra. Johansson har övervägt 

detta tillvägagångssätt för Depend Cosmetics men ännu inte genomfört det. Detta eftersom 

distributörer ofta själva kontaktar företaget med initiativ om att göra affärer med dem. Genom 

att Depend Cosmetics engagerat har arbetat med att skapa ett starkt varumärke har det 

medfört att deras distributörer har talat gott om dem till andra viktiga inflytelserika aktörer i 

branschen. Detta har medfört att företaget kontinuerligt fått förfrågningar från distributörer 

med önskningar om att sälja Depend Cosmetics-produkter. En ytterligare nivå av 

exportverksamhet kan ske genom att företag etablerar säljbolag eller dotterbolag på en aktuell 

marknad (Cavusgil et al., 2008). Under flertalet år exporterade Depend Cosmetics 

framgångsrikt till de skandinaviska marknaderna. Efter en tid utvecklades denna 

exportverksamhet till dotterbolag i alla de nordiska länderna med ansvarsområden inom 

marknadsföring, fysisk distribution, promotion och kundservice. Enligt Cavusgil et al. (2008) 

har sälj- eller dotterbolag ansvar för just dessa områden.  

5.3.2 Eleiko Sport 
Chuan och Messner (2001) förklarar att valet av inträdesstrategi påverkas av ett flertal olika 

faktorer; företagets storlek, attraktionen på den inhemska marknaden och kunskapen i 

företaget av internationella affärer sedan tidigare. Eleiko Sports var på 60-talet ett ungt 

företag som inte hade haft erfarenheter inom internationell handel i någon större utsträckning 

vilket gjorde deras internationalisering till ett risktagande. Eftersom Eleiko Sport var ett litet 

och nystartat företag, med en nischad målgrupp och marknad, valde de export som första steg 

mot nya marknader. Detta eftersom riskerna genom exportverksamheten minskar och medför 

att företaget blir mer flexibelt. Hollensen (2011) delar upp inträdesalternativ i tre olika sätt att 

träda in på en ny marknad; genom export, intermediär expansion eller hierarkisk expansion. 

Eleiko Sport gjorde en stor satsning med att starta upp skivstångsproduktionen för att sedan 

lansera den worldwide på tyngdlyftnings-VM år 1963. Deras beslut att närvara med sina 

produkter på mästerskapet var ett strategiskt och genomtänkt val vilket resulterade i en 

exportverksamhet direkt från starten. Eftersom den svenska marknaden inte var särskilt stor 

för professionella tyngdlyftningsprodukter skulle Eleiko Sport tidigt nått en mättad 

hemmamarknad om de valt att bara sälja i Sverige. Detta beror på att den svenska marknaden 

inte har kommit lika långt inom tyngdlyftningsträning på elitnivå som exempelvis Ryssland 

och USA, vilket gör att det inte finns samma efterfrågan på högkvalitativa professionella 

tyngdlyftningsprodukter i Sverige.  

Enligt Hollensen (2011) finns det tre typer av export; indirekt, direkt och kooperativ. Eleiko 

Sport använder sig av ett stort nätverk av distributörer fördelade runt om i världen och de 

levererar produkter till 80 olika distributörer som säljer och lagerför deras produkter. Dessa 

utländska distributörer står för den direkta exporten. Andrén säljer även produkter direkt till 

kunder vid olika mässor utomlands vilket också kvalificeras som direktexport. Genom det 

egna varumärket Exceed Performance har Eleiko Sport även indirekt exportförsäljning då 

inhemska Exceed Performance fungerar som återförsäljare av deras produkter i de nordiska 

länderna. Eleiko Sport använder sig därigenom av både indirekt och direkt export i sin 

internationella verksamhet.  Vad gäller kooperativ export upplever vi att Exceed Performance 

även fungerar som kooperativ export eftersom de säljer kompletterande produkter där Eleiko 
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Sports tyngdlyftningsprodukter ingår. Eftersom Exceed Performance fungerar som 

återförsäljare av icke konkurrerande produkter från olika varumärken är syftet att de ska 

leverera ett helhetskoncept. Enligt Hollensen (2011) är kooperativ export just en 

överenskommelse mellan företag med kompletterande produkter med syfte att inte konkurrera 

med varandra. Företagen delar då på exempelvis en gemensam agent eller distributör som 

återförsäljare (ibid.). Enligt vår uppfattning är detta funktionen Exceed Performance uppfyller 

för Eleiko Sport.  

För att lyckas med sin exportverksamhet är företag beroende av att skapa starka relationer 

med agenter, distributörer och andra typer av mellanhänder (Cavusgil et al., 2008). När det 

kommer till valet av distributörer använder sig Eleiko Sport av en grundlig kvalificering där 

de beslutar om den potentiella distributören är lämplig för åtagandet. Företagets starka 

position har medfört att Eleiko Sport ofta blir tillfrågade av distributörer om de får sälja deras 

produkter på utländska marknader. Då en distributör visar intresse skickar Eleiko Sport en 

enkät i respons där distributören får besvara ett antal kvalificerande frågor. För Eleiko Sport 

är det ytterst viktigt att distributörerna har liknande målsättningar som de själva har för att det 

ska uppstå en givande affärsrelation. Eleiko Sport gör även regelbundna besök hos sina 

distributörer för att se om de upprätthåller en tillfredsställande nivå. Besöken syftar även till 

att ta del av kundernas uppfattningar om Eleiko Sport och deras produkter vilket ger företaget 

möjlighet till förbättring. Detta är i enlighet med Cavusgil et al. (2008) då de påpekar att 

utvecklandet av goda relationer med mellanhänder är viktigt faktor. Att det exporterande 

företaget måste vara finkänslig och lyhörd för mellanhandens behov och målsättningar för att 

dessa ska överensstämma med exportörens (ibid.). Är deras målsättningar överensstämmande 

leder det till en djupare förståelse för varandras verksamheter menar Cavusgil et al., (2008). 

Eleiko Sport vill framöver även rekrytera fler anställda med uppgift att representera företaget i 

olika regioner för att mer effektivt nå ut till fler kunder samt bibehålla och underhålla de 

skapade relationerna. 

Genom olika internationella mässor och sammankomster kan företag möta intressanta 

mellanhänder inom branschen som de sedan kan utveckla relationer med (Cavusgil et al., 

2008). Eleiko Sport anordnar egna mässor för att samla nya som gamla kunder för att stärka 

relationer med dessa och når genom detta en högre nivå av nätverkande eftersom alla 

medverkande parter är noggrant inbjudna. Eleiko Sport kan genom sina egna mässor enklare 

mäta huruvida deras produkter, säljare och satsningar är lönsamma vilket ofta kan vara svårt 

att avgöra på allmänna mässor där många fler aktörer medverkar. Andrén och hans kollegor 

deltar även på andra anordnade internationella mässor som hålls inom tyngdlyftning och 

fitness-träning då det är ett bra sätt att exponera företaget på. På mässorna kan Eleiko Sport 

undersöka vilka deras största konkurrenter samt vilka potentiella distributörer och 

samarbetspartners som kan vara intressanta att investera i. Företag kan också möta utländska 

mellanhänder genom statliga organ som då assisterar i arbetet med ekonomi- och 

handelsutveckling (Cavusgil et al., 2008).   

När Eleiko Sport ville lansera sina produkter i Brasilien använde de sig av det svenska 

Exportrådet för att genomföra en marknadsanalys av den brasilianska marknaden. Detta 

kostade en del men ansågs nödvändigt för att få information om vilken strategi som skulle 

krävdas för att gå in på den specifika marknaden. Genom Exportrådets marknadsanalyser och 

undersökningar fick Eleiko Sport den en inblick de behövde av den brasilianska marknaden. 

En risk inom export kan uppkomma genom tullar och andra handelshinder mellan länder där 

kostnader kan påtvinga förändrade prissättningar (Cavusgil et al., 2008). För Eleiko Sport var 

det problem med den brasilianska marknaden eftersom Brasilien har väldigt höga tullar och 

importkostnader vilket skulle tillföra nästintill hundra procent pålägg på Eleiko Sports 
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befintliga priser. Hade företaget valt att gå in på marknaden hade det kunnat resultera i att 

enbart ett fåtal hade kunna köpa deras produkter. Detta eftersom Eleiko Sport redan har ett 

högt pris i förhållande till många av deras konkurrenter. 

Företag kan investera i produktion utomlands och därigenom stimulera den utländska staten 

genom att erbjuda lokalbefolkningen arbetstillfällen, bidra med kapital samt betala skatt till 

marknadens statliga organ (Cavusgil et al., 2008). I arbetet med att effektivisera verksamheten 

kan företag investera i utländsk produktion för att undgå handelshinder i form av exempelvis 

tullavgifter (ibid.). För Eleiko Sport fanns det ett sätt att kringgå de höga tullkostnaderna om 

de öppnade en fabrik för montering i landet. Genom detta skulle Eleiko Sport bidra med 

arbetstillfällen åt den inhemska brasilianska befolkningen vilket skulle resultera i att 

kostnaderna skulle reduceras. Då det är en stor styrka för Eleiko Sport att de härstammar från 

Sverige inger deras stämpel ”Made in Sweden” stor respekt runt om i världen. Eleiko Sport 

framhäver i många sammanhang sitt ursprung som en konkurrensfördel i sin 

försäljningsstrategi. Företaget är noggrant med att behålla den svenska härkomsten och de har 

därför kvar sin montering i Sverige för att förstärka detta. Eleiko Sport skulle därför inte starta 

upp hela sin produktion i Brasilien då det skulle påverka deras konkurrensfördel. Deras 

huvudkontor och produktion ligger placerat i den lilla stadsdelen Snöstorp i Halmstad och 

detta ska bevaras för att värna om företagets ursprung.  

5.4 Korstabell mellan teori och empiri 
I nedanstående tabell har vi gjort en jämförelse mellan den teoretiska referensramen och vår 

insamlade empiri. Vi tar i vänsterspalten av tabellen upp de övergripande teorierna från 

uppsatsens teorikapitel vilket sedan jämförs med respektive fallföretag för att tydligt se 

likheter och skillnader dessa emellan. Informationen är hämtad ur analyskapitlet där vi 

resonerat kring varför vi anser att de olika teorierna kan hänföras till våra fallföretag.  

 

Teori                                         Empiri 

 

Internationaliserings

-teorier 

Depend Cosmetics: Eleiko Sport:  

Internationaliserings-

modeller: 

(Uppsalamodellen, 

Nätverksmodellen & 

Born Global) 

Ursprungligen enligt 

Uppsalamodellen där egen 

kunskap och egna erfarenhet är 

viktigt. I dagsläget agerar 

företaget också enligt 

Nätverksmodellen där relationer 

mellan företaget och andra aktörer 

är primärt.  

Born Global sedan uppstarten där 

exportverksamheten startades upp redan 

under det första året. Har på två 

marknader arbetat utifrån 

Uppsalamodellens stegvisa etablering 

där engagemanget på marknaderna har 

utvecklats från exportverksamhet till 

egna säljorganisationer.  

 

Ursprungligen enligt 

Uppsalamodellen där kunskap 

och egna erfarenheter är viktiga. 

I dagsläget agerar företaget 

också enligt Nätverksmodellen 

där relationer mellan företaget 

och andra aktörer är det primära. 
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Internationaliserings-

motiv: 

(Proaktiva eller reaktiva 

motiv) 

Depend Cosmetics har sedan 

starten velat gå ut till en 

internationell marknad vilket vi 

tolkar som ett proaktivt motiv. 

Företaget har en strävan efter 

högre lönsamhet och de har 

genom eget initiativ successivt 

etablerat sig på nya marknader. 

Eleiko Sport har sedan första steget ut 

på den internationella marknaden agerat 

proaktivt där de velat ligga steget före 

för att uppnå högre lönsamhet och 

konkurrensfördelar. Med god planering 

och klara strategiska mål har Eleiko 

Sport etablerat sig i många av världens 

länder. 

Olika sätt att träda in på 

en ny marknad: 

(Export, intermediär 

expansion & hierarkisk 

expansion)  

Depend Cosmetics använder sig 

av export och har gjort det sedan 

internationaliseringen startade 

under tidigt 2000-tal. Företaget 

har både indirekt och direkt export 

då de säljer sin produkt till 

distributörer på både den svenska 

marknaden och direkt till utlandet. 

Som det ser ut i dag har företaget 

inte övervägt intermediär eller 

hierarkisk expansion.  

Eleiko Sport valde under sitt första år att 

starta sin utlandsetablering genom 

exportverksamhet. Företaget har valt att 

använda detta inträdesalternativ under 

alla år och de blandar de olika 

exportalternativen; indirekt, direkt och 

kooperativ export. För att få tillgång till 

nya markander som begränsas av 

handelshinder har Eleiko Sport tankar 

på att starta upp monteringsverksamhet 

på den sydamerikanska kontinenten.  

 

Källa: Egen konstruktion 
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6. Slutsats 
I detta kapitel redogör vi för studiens resultat i en slutsatsdiskussion. Vi återkopplar till syftet 

och de utsatta begränsningarna samt besvarar problemformuleringen från inledningskapitlet. 

Avslutningsvis resonerar vi angående kritik mot undersökningen, vi ger rekommendationer till 

fallföretagen samt förslag till fortsatt forskning.   

6.1 Slutsatsdiskussion 
Genom att analysera teorin och den insamlade empirin har vi kommit fram till att det inte går 

att applicera någon av internationaliseringsmodellerna rakt av på våra två fallföretag och att 

internationaliseringsprocessen för tillverkande SMFs kan se väldigt olika ut. Fallföretagen 

skiljer sig åt och det innebär att vi kan applicera delar av alla modeller i förståelsen för deras 

internationalisering. Vad vi kan se i vår studie har flera faktorer påverkat fallföretagens 

internationalisering, exempelvis betydelsen av nätverk. En annan faktor som vi uppfattat har 

ett starkt inflytande och påverkan är entreprenörens roll i båda företagen. Det går därför inte 

att dra en allmän slutsats för hur tillverkande SMFs internationaliseringsprocess går till utan 

vi ser vår studie som en beskrivning av hur det kan se ut. Teorin har vi på många sätt kunnat 

hänföra till empirin och detta framgick i analyskapitlet då vi redogjorde för likheter och 

skillnader dem emellan.  

 

Depend Cosmetics använde en stegvis etablering utomlands då de inte hade någon tidigare 

erfarenhet av internationella affärer. Detta liknar vi med Uppsalamodellens uppbyggnad där 

företagen successivt samlar in mer information och kunskap om marknaden och därigenom 

väljer att engagera sig mer genom kapital och tid. Efter att Depend Cosmetics nu varit 

verksamma en längre tid i branschen har det lett till att nätverken utvecklats och betyder 

mycket för dem idag. Deras produkter finns numera tillgängliga i 30 länder runt om i världen 

och dessa har de nått genom sitt nätverkande. Efter att de nått hög tillväxt i sin export på de 

nordiska marknaderna har de implementerat dotterbolag i länderna vilket enligt 

Uppsalamodellen är nästa steg efter exportverksamhet. Deras val av att successivt öka sitt 

engagemang på nya marknader var ett proaktivt val då de genom framgångar ville investera 

mer i de aktuella länderna. Depend Cosmetics har enligt oss till stor del agerat proaktivt i sin 

internationalisering.  

Vi menar att nätverk också är en sådan faktor som vi tror påverkar mer och mer i dagens 

internationella marknad då alla företag försöker nå ökad lönsamhet och eftersom 

konkurrensen är hård oavsett bransch. Depend Cosmetics har utvecklat sin ursprungliga 

strategi till att i dagsläget använda sina nätverk för att lyckas vidare med sin 

internationalisering. Depend Cosmetics produkter har genom sitt nätverkande därför nått 

marknader med en högre psykisk distans. Då Depend Cosmetics inte hade internationell 

kunskap anser vi att valet av att lära genom egna erfarenheter var ett klokt och eftertänksamt 

beslut. Vi tror att företaget genom detta tillvägagångssätt oftast undvikit förhastade beslut då 

de noga övervägt varje steg i processen. I takt med att nätverkandet fick större betydelse lades 

också mer tid på valet av distributörer för att matcha företagets värderingar och målsättningar. 

Som ett resultat av investeringarna i affärsrelationer blir Depend Cosmetics ofta kontaktade 

av externa aktörer som önskar arbeta med dem. Denna goda ryktesspridning ser vi som 

återbäring för den tid de investerat i relationsskapande aktiviteter som till exempel mässor och 

event. Företagets VD Mårten Johansson har varit den starka drivkraften i företagets 

internationalisering. Vi ser det som att hans kunskap och erfarenhet i stor utsträckning har 

format vilka arbetsmetoder företaget använt sig av och vilka marknader de trätt in på. 
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Eleiko Sport har genom en snabb och direkt utlandsetablering enligt vår mening kopplats 

samman med teorierna kring Born Global-modellen med internationell verksamhet i ett tidigt 

stadie. Anledningen till den snabba internationaliseringen var att de tillverkade en produkt 

som ansågs vara unik. Detta medförde en hög efterfrågan på deras produkter. På ett flertal 

punkter är Eleiko Sport ett Born Global-företag, bland annat deras val att agera på en nischad 

marknad. Men i andra aspekter har företaget tagit fasta på delar ur de andra 

internationaliseringsteorierna. Eleiko Sport exporterade till ett flertal marknader direkt från 

uppstart, men valde att i steg etablera sin verksamhet. Företaget satsade enligt Uppsala-

modellen på att bygga en trygg bas innan de satsade på större och mer outforskade marknader. 

När de sedan satsade resurser på den nordamerikanska och ryska marknaden hade företaget 

erfarenhet om hur de skulle gå tillväga för att lyckas bättre där. Vi anser att deras val att 

stegvis bygga upp sin verksamhet med export och därefter starta dotterbolag var ett strategiskt 

och proaktivt val. Eleiko Sport har under sin internationalisering enligt oss agerat proaktivt 

och förebyggande i de flesta situationer företaget ställts inför.  

Nätverkandet har Eleiko Sport alltid haft stor glädje av och de har kunnat använda sina 

kontakter för att genomföra satsningar som gynnat företaget i framtida investeringar. Deras 

internationaliseringsprocess har enligt vår mening genomförts effektivt på grund av företagets 

investeringar i givande nätverk. Eleiko Sport har arbetat aktivt med att synas på stora 

mästerskap och evenemang för att exponera företaget och för att nätverka med intressanta 

aktörer inom branschen. Vi tror därför att nätverkandet har varit en stor del i företagets 

framgång. Eleiko Sport kan därför även appliceras på Nätverksmodellen eftersom de 

kontinuerligt nätverkar med olika starka aktörer i branschen och arbetar hårt med att bibehålla 

dessa kontakter. Entreprenören i Eleiko Sport var i första hand Hellström och det var han som 

grundade företagets tyngdlyftningsverksamhet under 60-talet. Han var en visionär som ville 

lösa ett problem på marknaden då tyngdlyftningsprodukterna inte höll för de tunga vikterna. I 

den nuvarande verksamheten agerar VD:n Andreas Andrén som den drivande kraften i 

företaget med nyskapande idéer och viljan att lyckas ännu bättre än förut. Att entreprenören är 

viktig inom Eleiko Sport tycker vi är tydligt eftersom det är denna person som håller i 

taktpinnen och i stor utsträckning bestämmer vilket nästa steg ska vara i 

internationaliseringsprocessen baserat på deras kunskap och erfarenheter. Som slutgiltig 

slutsats vill vi sammanfatta vår studie med att våra fallföretags internationaliseringsprocess 

har berott på hur unik deras produkt har varit. Produktionsstämpeln ”Made in Sweden” har 

för båda företagen inneburit konkurrensfördelar då deras tillverkning fått en hög 

statusposition. Detta har de både kunnat använda sig av i arbetet med att hitta mellanhänder 

på olika marknader världen över. Något vi upptäckte under denna studie var att entreprenören 

i företagen haft större inverkan än vi tidigare trott. Baserat på entreprenörernas tidigare 

kunskap och erfarenheter av internationell verksamhet har olika tillvägagångssätt valts i 

arbetet med utlandsetableringen. Entreprenörerna i fallföretagen är båda starka drivkrafter 

som för företagen framåt i en riktning som till stor del bygger på deras uppfattning om hur en 

organisation ska internationaliseras. Vår uppfattning är att externa aktörer även har påverkat 

fallföretagens internationaliseringsbeteende genom att nätverkande har bidragit till att 

fallföretagen trätt in på olika marknader. Vi ser det som att nätverkandet har varit oerhört 

effektivt för fallföretagen då de genom dessa tagit sig längre än vad de skulle gjort om de 

arbetat mer isolerat. Som slutsats menar vi att nätverk är viktiga och leder till möjligheter och 

att företag aktivt bör arbeta med relationsskapande aktiviteter för att uppnå framgångsrik 

internationalisering. Enligt vad vi kommit fram till kan inte en enda 

internationaliseringsmodell enhetligt förklara våra fallföretags beteende utan det är en 

blandning av alla teorier som besvarat frågan om hur deras internationaliseringsprocess gått 

till.  
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6.2 Kritik mot undersökningen 
Vi har valt att gå på djupet genom att använda oss av den kvalitativa undersökningen vilket vi 

anser var rätt beslut. Vi tror däremot att vi kunde fått en ännu djupare förståelse om vi haft 

ytterligare fallföretag att intervjua. Om vi haft ett företag till kunde vi fått fler nyanser och 

dimensioner av internationaliseringsprocessen i SMFs och det hade varit intressant att belysa. 

De två fallföretagen som vi intervjuade gav oss relevant information och försedde oss med 

olika infallsvinklar av hur internationalisering kan se ut men de hade även punkter som var 

lika varandra. Vårt urval begränsade vilka företag vi var intresserade av att intervjua eftersom 

vi ville tala med företag som vunnit Halmstad Global Award. Efter ett försök att få fram en 

tredje respondent utan framgång använde vi de två företagen som vi fått kontakt med. För att 

tillföra mer djup och trovärdighet i undersökningen hade vi även kunnat intervjua fler 

respondenter på de utvalda fallföretagen. Detta för att säkerställa att informationen var giltig 

och därigenom triangulerat resultaten. 

 

Vi tror också att det hade kunnat vara intressant att intervjua några av företagens distributörer 

för att se om de hade samma uppfattning om affärsrelationen. Något som också kan ha 

påverkat vår undersökning är det faktum att vi inte arbetat på samma ort utan i stor 

utsträckning fått ha kontakt via telefon och e-post i flera månader. Detta har hindrat oss från 

att få samma samarbete som om vi fysiskt arbetat tillsammans under hela uppsatsen. En annan 

aspekt som kan ha påverkat innehållet i uppsatsen är att stora delar av vår insamlade teori var 

skriven på engelska, vilket kan ha haft verkan på innehållet då vi fått översätta materialet.   

6.3 Rekommendationer till företagen 
Enligt våra personliga åsikter tycker vi att båda fallföretagen kan använda mer av olika 

sociala medier i arbetet med deras internationalisering. Båda företagen använder sig i nuläget 

av Facebook men vi menar att även Twitter, Instagram och Vine kan implementeras. Med 

information och nyhets-uppdateringar på dessa plattformar skulle konsumenter på olika 

marknader ges möjlighet till att följa företagens arbete med exempelvis nya 

produktlanseringar. Genom dessa sociala medier skulle företagen interaktivt kunna 

kommunicera med sina internationella och inhemska konsumenter på ett enkelt och smidigt 

sätt. Vi menar att denna typ av exponering skulle tillföra fallföretagen mer synlighet på 

internet.   

En annan aspekt vi vill belysa är att vi tycker att Depend Cosmetics ska fortsätta sitt arbete 

med att nå nya marknader istället för att stanna av eftersom de enligt oss har kapaciteten att 

träda in i fler länder. Vi menar att den asiatiska marknaden borde fokuseras på eftersom den är 

stor och därför kan erbjuda stark efterfrågan. Skulle exporten mot Asien växa skulle Depend 

Cosmetics kunna starta dotterbolag i landet och kanske eventuellt börja producera varor där, 

för att minska kostnader för distribution och transport. Vad gäller Eleiko Sport menar vi att de 

också bör fokusera på den asiatiska marknaden då den är relativt orörd gällande produkter i 

deras kategori. Eftersom Eleiko Sport närvarar vid alla stora mästerskap tycker vi att de ska 

nätverka mer med asiatiska aktörer i branschen för att utforska den marknaden lite närmre. 

Finns det efterfrågan tycker vi att de ska påbörja exportsamarbeten mot Asien eftersom 

exempelvis Kina är ett av de mest folkrikaste länderna i världen.  

6.4 Förslag till fortsatt forskning 
Efter att vi genomfört vår studie har vi kommit fram till att entreprenören i företaget påverkar 

mer än vad vi trodde innan vi började. Entreprenören som vi ser det är en person i företaget 

som driver igenom förändringar i arbetet genom att vara inspirerande och kreativa i 

verksamheten. I många fall är det samma person som i grunden startade företaget, men det 

kan även vara en anställd i en beslutsfattande position som vill få företaget att utvecklas i rätt 
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riktning. I våra intervjuer med fallföretagen insåg vi att entreprenörernas roll i företagen av 

denna storlek är viktig. Oftast arbetar entreprenören direkt med försäljning eller nätverkande 

och är insatta i hur hela verksamheten fungerar och hur den kan bli ännu mer effektiv och 

lönsam. Beroende på entreprenörens erfarenheter och kunskap väljs passande 

tillvägagångssätt och därför menar vi att det skulle varit intressant att studera 

internationaliseringsprocessen för SMFs ur entreprenörens synvinkel. Hur personen som 

individ påverkat företaget i stort i deras internationaliseringsbeteende. Vi tror att det hade 

varit intressant att vidare studera och utveckla entreprenörens roll i SMFs och hur deras 

bakgrund såsom tidigare kunskaper och personliga egenskaper påverkar företagets utveckling 

och vilka val de gör. En avhandling som behandlar just entreprenörens viktiga roll är Navid 

Ghannads avhandling från 2013: The Role of the Entreprenur in the International New 

Venture – Opening the Black Box. Vi menar att den tillsammans med fler studier skulle kunna 

bidra med nytt vetande kring entreprenörens funktion i olika företag.  

Som vi ser det har den psykiska distansen stor inverkan på hur företagen väljer att 

internationalisera och vart de träder in först. Detta kan vara en sak som går att studera vidare 

då företag i dagsläget har tillgång till mycket mer information via internet. Vi tror att genom 

mer kunskap om olika marknader skulle företag uppfatta världen som mindre och lättare att 

utforska. Därför anser vi att det skulle vara intressant att studera 

internationaliseringsprocessen utifrån ett internetperspektiv. En annan aspekt som skulle 

kunna leda till intressant fortsatt forskning är genomförandet av en kvantitativ studie med 

samma syfte som vi haft med målsättning att kunna generalisera resultatet. Vi anser att denna 

studie kan ligga till grund för hur tillverkande SMFs internationaliseringsprocess mer 

generellt kan se ut. Vad som skulle vara intressant för vidare forskning är att studera fler 

SMFs för en bredare förståelse för deras utlandsetablering. En annan aspekt värd att 

undersöka skulle vara att enbart intervjua ett fallföretag men då istället samtala med fler 

respondenter som varit involverade i samma internationalisering. Genom att samtala med fler 

som varit med om samma upplevelse skulle en djupare och mer nyanserad förståelse av 

internationaliseringsprocessen kunna uppdagas. 
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Intervjuguide 
 

Bakgrund 

 

1. Vill du kort beskriva din befattning och hur din karriärbakgrund ser ut? 

2. Vad har du tagit med dig från tidigare anställningar? 

 

Internationalisering 

3. Vad innebar det för er att bli internationellt etablerade? 

4. Hur såg marknaden ut innan företaget internationaliserades? 

5. Kan du beskriva företagets internationella etableringshistoria? 

6. Varför valde ni att internationalisera er? (Proaktiva/reaktiva anledningar?) 

7. Hur gick ni tillväga? Export, licensiering, säljkontor utomlands? 

8. Vem var initiativtagaren? 

9. Vilka marknader valde ni? 

10. Varför valdes dessa marknader? 

11. Vilken ordning etablerade ni er på dessa? 

12. Hur skaffade ni kunskapen att utföra det hela? 

 

Hinder och möjligheter 

 

13. Vilka hinder har ni stött ni på under er process att bli internationella? 

14. Hur lyckades ni övervinna dessa? 

15. Vilka möjligheter har uppstått under utlandsetableringen? 

16. Hur har ni tagit tillvara på dem? 

 

Nätverkande 

 

17. Verkar ni inom olika nätverk? 

18. Hur viktigt är nätverk för dig yrkesmässigt och för företaget? 

19. Hur arbetar ni för att stärka och utvidga dessa? 

20. Har nätverkandet förändrats under din tid på företaget? 

21. Hur ser du på förändringen? 

 

Återblick och framtidsutsikt 

 

22. Hade ni genomfört er etablering på ett annorlunda sätt om ni börjat om från början? 

23. Var det någon aspekt som ni underskattade under er utlandsetablering? 

24. Var det något ni överskattade som var lättare att genomföra än ni tidigare trodde? 

25. Vad har du och företaget lärt er inför fortsatt internationalisering? 
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