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Förord 

Vi skulle först och främst vilja ge ett stort tack till våra respondenter Anette Edvardsson på Abba 
Seafood och Bengt Anker på Oatly AB för att ha hjälpt oss göra denna studie möjlig. Vi vill även 
passa på att tacka våra opponenter som gett oss kritik och förbättringsförslag under tidens gång. 
Till sist vill vi även tacka vår handledare Thomas Helgesson för tips och kunskap. 

HÖGSKOLAN I HALMSTAD, 24 JULI 2014 

---------------------------

THERESE EDSTRÖM 
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Abstract 
 
Since we live in an increasingly globalized world where goods and money are transported more 
easily and with tougher competition, it is a natural step for Swedish companies to establish 
themselves abroad in order to increase their growth rate and reach more customers. Today all of 
us belong to the same global network and the purpose of this thesis is to investigate which factors 
are important for companies when they choose to establish themselves on a foreign market. The 
focus of the investigation has been the market of Germany and Spain, since both countries just 
like Sweden are members of the European Union, but still have quite different characteristics. 
We, the authors, have also been living in Spain and Germany during the time of investigation and 
writing. The companies we have chosen to look closer into are Abba Seafood, which now has 
merged with Procordia Food, and Oatly AB. Both of these companies have their production sites 
in Sweden and export to a large number of countries in Europe. 
 
The theoretical base of the study consists of previous scientific studies in market knowledge and 
factors affecting the decision of market entry mode. In order to answer the questions we have 
chosen a qualitative research method. The collection of empirical data has been conducted 
through interviews via e-mail with key persons at Abba Seafood and Oatly AB. The answers 
have been analyzed by us on the basis of the scientific studies in order to gain knowledge in 
which factors that is important. 
 
From the analysis we have concluded that the most important factor is the market knowledge, 
since the companies before establishment abroad decide to do thorough investigations of the 
market with its competition, costs and consumers. The nature of these is crucial for the 
companies when exporting to new consumers. 
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Sammanfattning 

 
Eftersom vi lever i en alltmer globaliserad värld där varor och pengar transporteras allt lättare 
mellan länder och konkurrensen hårdnar, är det idag ett naturligt steg för svenska företag att 
etablera sig utomlands för att öka sin tillväxt och nå fler kunder. Idag tillhör vi ett och samma 
globala nätverk och syftet med denna uppsats är att undersöka vilka faktorer som är viktiga för 
företag när de väljer att etablera sig utomlands. Fokus för undersökningen har varit marknaderna 
Tyskland och Spanien då de båda länderna liksom Sverige är medlemmar i EU, men ändå är 
ganska olika till sin karaktär. Vi författare har även varit bosatta i Spanien respektive Tyskland 
under studiens gång. De företag vi valt att titta närmare på är Abba Seafood, som nu är en del av 
Procordia Food, och Oatly AB. Båda dessa företag har sin tillverkning i Sverige och exporterar 
till ett flertal länder runt om i Europa. 
 
Studiens teoretiska grund utgörs av tidigare forskning inom framförallt marknadskunskap och 
faktorer som påverkar val av inträdessätt. För att besvara vår frågeställning har vi valt en 
kvalitativ undersökningsmetod. Empiriinsamlingen har skett genom intervjuer via mail med 
huvudpersoner på Abba Seafood och Oatly AB. Svaren har vi sedan analyserat utifrån teorierna 
för att få förståelse i vilka faktorer som är viktiga. 
 
Genom analysen har vi kommit fram till att den viktigaste faktorn är marknadskunskap, då 
företagen innan etablering väljer att göra noggranna undersökningar av marknaden med dess 
konkurrens, kostnader och konsumenter. Karaktären hos dessa är för företagen avgörande när 
exporten sker till nya konsumenter. 
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1.	  Inledning	  
 
I det här kapitlet presenterar vi bakgrunden och problemdiskussionen till uppsatsens ämne, 
frågeställningen som ska besvaras, samt syftet med undersökningen. Även avgränsningar och 
centrala begrepp behandlas. 
 

1.1	  Bakgrund	  
Idag förflyttar sig varor, pengar och människor betydligt mycket lättare världen över än för bara 
några decennier sedan. Idag är länder allt mer beroende av varandra och vi tillhör ett och samma 
globala nätverk. Genom förbättrad teknik, transport och språkkunskap har det blivit lättare att 
förflytta sin verksamhet över gränserna (ekonomifakta.se).  

Globalisering innebär att producenterna i ett land importerar resurser från och 
exporterar slutprodukter till ett annat land (Kotler, 2011). Idag är globalisering ett vanligt 
förekommande fenomen som har lett till att konkurrensen ökar på grund av att konsumenterna får 
fler valmöjligheter. Med hjälp av globalisering kan multinationella företag nu dela upp sin 
produktionskedja i flera länder och på så vis också även ha försäljningen på plats på utländska 
marknader (kommers.se).  En jämförelse av Sveriges utrikeshandel mellan åren 1995 till idag 
visar på en tydlig ökning. Idag exporterar svenska företag varor och tjänster till den 
internationella marknaden som motsvarar 50 % av Sveriges BNP (ekonomifakta.se). Det är de 
svenska multinationella företagen som står för en betydande andel av landets varuexport. De 
finns flera olika anledningar till varför företag väljer att söka sig till nya utländska marknader. En 
av anledningarna är strävan efter tillväxt. Genom att internationalisera sig når företaget nya 
marknader vilket förhoppningsvis leder till ökade affärsmöjligheter, som i sin tur kan leda till en 
ökad tillväxt. För svenska företag blir internationaliseringen en naturlig del av tillväxten då den 
svenska hemmamarknaden är relativt liten (kommers.se). För att en etablering utomlands ska 
lyckas måste företaget ta hänsyn till många faktorer. Det är en process som kräver en noga och 
utformad planering och analys. Det gäller att vara väl förberedd med en välstrukturerad strategi 
på hur internationaliseringen ska gå till, och framför allt ha en klar bild över det nya landets 
kultur. Har man ingen tydlig inblick i kulturen är chanserna oftast väldigt små att man lyckas (G 
Baffour, M, Amal, 2009). 
 
År 2013 dominerades den svenska exporten av verkstadsvaror, så som fordon och maskiner vilket 
står för 44,4 % av den totala exporten, till följd av skogs – och mineralvaror som står för 11 % 
respektive 10,1 % av Sveriges export (ekonomifakta.se). Den instabila konjunkturen i Europa har 
dock lett till vissa förändringar av den svenska utrikeshandeln. Kommerskollegiums rapport 
under 2012 års tre första kvartal visar att värdet av varuexporten minskade med 2,5 % under 
perioden medan tjänsteexporten ökade med 6,9 % jämfört med 2011. Samtidigt minskade 
exporten av verkstadsvaror med 6,7 % jämfört med motsvarande period 2011. Totalt sett är 
exporten dock oförändrad på grund av en så pass stor ökning av tjänsteexporten. Under samma 
period minskade varuimporten med 3 % samtidigt som tjänsteimporten ökade med 4,7 % 
(kommers.se).  
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1.2	  Problemdiskussion	  
Att etablera sitt företag i ett annat land innebär ofta att man stöter på kulturella skillnader 
länderna emellan. Dessa kulturella skillnader kan ha stor betydelse för företaget och det är därför 
viktigt att ha goda förkunskaper om landet. Vi har valt att skriva om vilka etableringsstrategier de 
svenska företagen Abba Seafood och Oatly AB använt sig av vid deras etablering i Tyskland 
respektive Spanien, två länder som skiljer sig på ett kulturellt plan men med relativt små 
geografiska skillnader. Enligt våra egna erfarenheter skiljer sig Spanien och Sverige relativt 
mycket åt vad gäller den kulturella biten samtidigt som skillnaderna mellan Sverige och Tyskland 
är betydligt mindre. Dessa tankar grundar sig på våra egna livserfarenheter då vi själva bott under 
en längre tid i varsitt av länderna. Under denna tid har vi lärt känna ländernas kulturerer mycket 
väl och därför anser vi ha tillräckliga kunskaper för att kunna säga att Sverige och Spanien skiljer 
relativt mycket åt på många plan och att skillnaderna i Tyskland är betydligt mindre. Det vi vill 
undersöka är hur dessa skillnader mellan länderna påverkar Abba och Oatly ABs 
tillvägagångssätt för en utlandsetablering. 
 
Enligt en undersökning från 2012 av Instituto Nacional de Estadística (INE), vilket är Spaniens 
motsvarighet till statistiska centralbyrån, har Spanien 47,2 miljoner invånare. Av dessa är cirka 
5,7 miljoner invandrare, det vill säga ungefär 12 % av landets befolkning (www.ine.es). Enligt 
samma källa är det idag omkring 6 500 svenskar folkbokförda i landet. Det finns mellan 70 000 
och 90 000 svenskar som är helt eller delvis bosatta i landet. Spanien är ett land som lockar till 
sig många turister varje år och enligt statistik semestrar drygt 1 300 000 svenskar till Spanien 
varje år. Över 500 miljoner människor har spanska som modersmål och landet räknas till den 13e 
största ekonomin. Idag finns det flera etablerade svenska företag på den spanska marknaden som 
verkar framgångsrikt. Exempel på dessa är IKEA, Electrolux, Securitas och Tetra Pak. Handeln 
mellan Sverige och Spanien har pågått sedan lång tid tillbaka. Det är Sverige som dominerar 
exporten länderna emellan, då Spaniens export enbart når upp till 51 % av värdet av importen av 
svenska varor. Största delen av den spanska handeln sker inom den europeiska unionen 
(www.regeringen.se). 
 
Tyskland har EU-zonens största befolkning med 82 miljoner invånare år 2012 och är därmed ett 
av EU:s viktigaste länder. Storleken gör Tyskland till Europas största konsumentmarknad, där 
konsumenter i åldern 50+ är de med störst köpkraft inom detaljhandeln (Germany Trade and 
Invest www.gtai.de).  Tyskland är en av världens största ekonomier och var år 2011 världens näst 
största varuexportör med ett exportvärde på 45 % av BNP (www.regeringen.se). Landet 
drabbades av finanskrisen 2008, men har återhämtat sig väl och BNP förväntas öka under 2013 
(Germany Trade and Invest www.gtai.de). Det geografiskt fördelaktiga läget mitt i Europa och 
EU-zonen har gjort att Tyskland handlar intensivt med de andra medlemsländerna och förutom 
landets stora export, så är det också ett attraktivt importland (Müller, 2005). 

Sverige och Tyskland har omfattande kontakter med varandra med väletablerade 
regionala samarbeten och vid behov så finns en svensk-tysk regeringskommission för att dryfta 
bilaterala frågor och problem länderna emellan. Tyskland är Sveriges största handelspartner då år 
2012 cirka 10 % av Sveriges totala export gick till Tyskland och cirka 18 % av den totala 
importen kom från Tyskland. Det finns sammanlagt ungefär 700 svenska dotterbolag i Tyskland 
och flera företag har en marknadsledande position där de har Tyskland som sin största marknad 
(www.regeringen.se). 
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Den svenska livsmedelsbranschen har en positiv exportutveckling, då intresset för svensk mat 
och matkultur ökar internationellt. Sverige satsar stort på detta och konceptet ”Try Swedish”, 
vilket är ett regeringsinitiativ med målet att göra Sverige till Europas bästa matland 
(www.tryswedish.com) marknadsför Sverige utomlands med Tyskland som en av de prioriterade 
marknaderna (www.business-sweden.se). År 2011 utgjordes 7 % av Sveriges export till Tyskland 
av livsmedel. Tysklands intresse för Sverige har ökat samtidigt som Sveriges intresse för 
Tyskland har ökat sedan återförenandet av landet 1990 och från ett kulturellt perspektiv står 
Tyskland och Sverige varandra nära (www.regeringen.se). 

Både Spanien och Tyskland ingår i den Europeiska Unionen. Tyskland är 
medlemmar sedan 1950-talet och spelar en central roll inom unionen. 1986 antas den Europeiska 
enhetsakten för att underlätta för frihandel inom unionen och samma år blir Spanien 
medlemsland. 1993 fullbordas den Europeiska enhetsakten, vilket garanterar de fyra friheterna: 
fri rörlighet för varor, tjänster, människor och kapital. År 1995 blir Sverige medlem och EU 
fortsätter att utvidgas med flera medlemsländer från Östeuropa på 2000-talet. 2002 införs Euron 
och år 2007 undertecknas Lissabonfördraget av samtliga medlemsländer för att göra EU mer 
demokratiskt och öppet. Idag har EU 27 medlemsländer och ytterligare länder kommer att eller 
vill ansluta sig till unionen (Europeiska Unionen, www.europa.eu). 

Företagen vi har valt att undersöka är Abba Seafood och Oatly AB. Abba Seafood grundades 
1838 och är inriktat på livsmedelsprodukter från havet. Sedan 1 april 2013 är Abba Seafood 
sammanslaget med Procordia och är tillsammans med Procordia ett av Sveriges ledande 
livsmedelsföretag. Procordia i sin tur ingår i den norska koncernen Orkla och är noterat på 
Oslobörsen (www.procordia.se). Abba Seafood har sitt huvudkontor i Eslöv och exporterar till ett 
trettiotal länder världen över, däribland Tyskland och Spanien. Produkterna finns också hos 
IKEA. Under konceptet ”Swedish Tapas” exporterar Abba Seafood mat som är enkel att göra i 
ordning, såsom inlagd sill, kaviar och bredbara pålägg (www.abbaseafood.com).	  

Oatly AB är ett svenskt företag som utvecklar och tillverkar produkter som baseras 
på en flytande havrebas. På 1960 upptäckte man att allt fler människor inte tålde mjölk och 
forskare började leta efter alternativ till detta. Resultatet visade sig vara havre. År 2001 
lanserades varumärket Oatly för första gången och deras produkter börjar säljas i 
dagligvarumarknader i Sverige, Finland och England. Idag har Oatly ett brett produktsortiment 
som säljs i ett tjugotal länder runt om i Europa (www.oatly.se). 
 

1.3	  Frågeställning	   	  
Vilka faktorer är viktiga vid val av etableringsstrategi för svenska livsmedelsföretag vid en 
etablering i Tyskland respektive Spanien? 
 

1.4	  Syfte	  
Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka faktorer som spelar in vid de svenska 
livsmedelsföretagen Abba Seafood och Oatly ABs val av etableringsstrategi vid en etablering i 
Tyskland respektive Spanien. Vi vill undersöka hur den svenska marknaden skiljer sig från dessa 
två länder som båda befinner sig på den europeiska marknaden. Vi har valt att beskriva 
företagens internationaliseringsprocesser och se hur dessa förhåller sig till tidigare forskning, för 
att sedan kunna skapa en förståelse för hur de kulturella skillnaderna speglar in i valet av strategi.  
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1.5	  Centrala	  begrepp	  
Nedan följer ordförklaringar av några av uppsatsens centrala begrepp, hämtade från 
Nationalencyklopedin www.ne.se 6 och 10 augusti 2013, samt 29 januari 2014. 
Faktor – ”omständighet som bidrar till ett visst resultat” (Nationalencyklopedin, 
http://www.ne.se.ezproxy.bib.hh.se/sve/faktor?i_h_word=faktor.se/, nedladdat 10 augusti 2013) 
Export – ”försäljning av varor och tjänster till utlandet” (Nationalencyklopedin, 
http://www.ne.se.ezproxy.bib.hh.se/lang/export, nedladdat 6 augusti 2013) 
Livsmedel – ”produkt som kan användas till mat eller dryck” (Nationalencyklopedin, 
http://www.ne.se.ezproxy.bib.hh.se/lang/livsmedel, nedladdat 29 januari 2014) 
Etablera – ” upprätta eller inrätta något stadigvarande” (Nationalencyklopedin, 
http://www.ne.se.ezproxy.bib.hh.se/kort/etablera, nedladdat 10 augusti 2013) 
Strategi – ”övergripande, generella aktivitetsstrukturer som sträcker sig över ett längre 
tidsperspektiv i företag eller organisationer” (Nationalencyklopedin, 
http://www.ne.se.ezproxy.bib.hh.se/lang/strategi nedladdat 29 januari 2014) 
Globalisering – ”förändringsprocess varigenom stater och samhällen över hela jorden knyts 
samman i ömsesidiga beroendeförhållanden; samlingsbenämning på utvecklingen inom politik, 
ekonomi och kultur.” (Nationalencyklopedin, 
http://www.ne.se.ezproxy.bib.hh.se/lang/globalisering, nedladdat 6 augusti 2013) 
 

1.6	  Avgränsningar	  
Vår uppsats är avgränsad till två svenska livsmedelsföretag som säljer en fysisk produkt inom 
Europa. Vi har valt dessa två länder då vi själv bott i länderna under en längre tid och de är två 
länder som spelar en central roll för Europas handel.  Teoridelen är skriven om organisationer i 
allmänhet och inte om någon speciell bransch. I analysen däremot håller vi oss till två specifika 
fall för att analysera vilka faktorer som är viktiga vid en utlandsetablering. Vi har valt företagen 
Abba Seafood och Oatly AB för att det är svenska företag inom samma bransch som säljer sina 
produkter i alla tre länder, Sverige, Tyskland och Spanien.  
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2.	  Teori	  
I det här kapitlet presenteras valda teorier som knyter an till ämnet internationalisering och 
etablering. Avsnittet beskriver kulturens inverkan, ett företags val av marknad och 
tillvägagångssättet vid en internationalisering, en analys av konkurrensmarknader och 
avslutningsvis en teori om faktorer som påverkar valet av inträdessätt. 
 

2.1	  Uppsalamodellen	  
År 1977 utvecklade forskarna Jan Johansson och Jan-Erik Vahlne vid Uppsala universitet en 
internationaliseringsmodell kallad Uppsalamodellen. Modellen används än idag för att beskriva 
ett företags internationaliseringsprocess (Johanson & Vahlne, 2009).  Vi som författare anser 
modellen relevant för min uppsats då den beskriver företagets val av marknad och vilken typ av 
etablering företaget använder sig av vid en internationalisering. 
 
Modellen utgår från att bristen på kunskap om den utländska marknaden är ett stort hinder för 
internationaliseringen, men att sådan kunskap kan läras in. I samband med att företaget skaffar 
sig mer kunskap om den utländska marknaden kommer dessa hinder successivt att övervinnas. 
Desto mer kunskap företaget har desto lägre kommer den upplevda marknadsrisken att bli och 
desto mer kan de investera i den (Forsgren & Hagström, 2007). Samspelet mellan 
kunskapsutvecklingen och utlandsengagemanget är en avgörande faktor i hur framgångsrik en 
internationell process utvecklas över tiden (Johanson & Vahlne, 2009). Företagets egna 
nuvarande verksamhet är den viktigaste källan till denna typ av lärande. Företaget lär sig om den 
nya miljön stegvis genom så kallas ”learning by doing”. Genom att vara aktiv på den nya 
marknaden och på så sätt införskaffa sig information kan kunskap samlas in (Forsgren & 
Hagström, 2007). Modellen kan ses som en process som beskriver utvecklingen av ett företags 
kunskap och resurser. Det som kännetecknar Uppsalamodellen är att företagen ofta börjar sitt 
internationella engagemang på närliggande marknader eftersom det är lättare att erhålla kunskap 
om dessa marknader. Vanligtvis är också det kulturella avståndet med en närliggande marknad 
relativt litet vilket underlättar företagets etableringsprocess (Johanson & Vahlne, 2009). 
 

2.1.1	  Etableringskedjan	  
Som tidigare nämns upptäckte Johanson & Vahlne (2009) att länder väljer att starta sin etablering 
på närliggande marknader för att sedan fortsätta mot marknader längre bort. Johanson & 
Widersheim-Paul (1975) har gjort ett stort antal empiriska studier vilket har gett ytterligare stöd 
för att begreppet internationalisering är en gradvis inlärningsprocess. Enligt Johanson och 
Weidersheim-Paul (1975) kan internationaliseringsprocessen beskrivas i fyra steg. Processen 
börjar med att företag väljer att utveckla och bedriva export och fortsätter sedan med att exporten 
börjar ske mer kontinuerligt. Därefter börjar företaget ta hjälp av mellanhänder som exempelvis 
agenter. Det sista steget i processen är att företaget etablerar ett eget försäljningsbolag på de 
utländska marknaderna. Dessa fyra steg har fått namnet ”etableringskedjan” och varje steg i 
kedjan innebär att företaget investerar i mer resurser till verksamheten på den utländska 
marknaden. De fyra stegen ser ut så här enligt Johanson & Widersheim-Paul (1975): 
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· Ingen regelbunden export 

En etablering har ännu inte påbörjats och företaget har inte lagt ner något engagemang på 
den nya marknaden. Här har företaget ingen informationskanal till och från marknaden. 
 

· Export via agenter/distributörer 
Nu börjar företaget engagera sig och skaffa information om marknaden och vilka faktorer 
som kan påverka försäljningen. Säljkanaler för framtiden byggs upp och det är i detta 
skede som företaget kommer in på den nya marknaden. 
 

· Försäljning via dotterbolag 
Man är informerad om marknaden och har en kontrollerad informationskanal vilket gör 
att företaget nu är redo att bygga upp ett litet bolag. I den här fasen kan företaget vinna 
information och lönsamhet till moderbolaget vi det nybyggda bolaget. 
 

· Produktion och tillverkning 
Nu har företaget ett stort engagemang på marknaden och man går över till 
egenproduktion. Detta innebär att företaget måste göra stor satsning på marknaden. 

 
Etableringskedjan har fått en del kritik av vissa forskare. Detta bland annat på grund av att en del 
företag idag väljer att internationalisera sig för att minska produktionskostnaderna för att på så 
sätt komma närmare sina leverantörer, detta just på grund av att de befinner sig i olika länder 
(Petersen & Pedersen, 1998). Kritiker påpekar också att flera studier under det senaste decenniet 
har visat att allt fler företag idag internationaliserar sig snabbare än vad de gjorde för några 
decennier sedan (Andersson & Wictor, 2003).   
 

2.1.2	  Psykiskt	  avstånd	  
Utifrån Uppsalamodellen har konceptet psykiskt avstånd utvecklats. Det psykiska avståndet är 
relaterat till marknader som ligger kulturellt, språkmässigt och utbildningsmässigt nära och har en 
viktig betydelse i valet om var någonstans företaget bör etablera sig. Ju större det psykiska 
avståndet är desto mindre är chansen att företaget kommer etablera sig på just den marknaden. 
Denna modell fokuserar också på ett företags engagemang och utveckling på en utländsk 
marknad. När man upprätthållit en stadig kanal på marknaden och känner sig mer hemma på den, 
så fortsätter företaget till nästa steg (Johanson & Vahlne, 2009). 
 

2.1.3	  IP	  Modellen	  
Som tidigare nämnts har forskning visat att företag utvecklar sin verksamhet successivt i små steg 
och att kunskap om den utländska marknaden har en viktig betydelse. Utifrån dessa observationer 
och teorier utvecklades en modell av Jan Johanson och Jan-Erik Vahlne som kom att kallas IP-
modellen. Modellen beskriver hur internationaliseringsprocessen fungerar som ett samspel 
mellan kunskapsutvecklingen och växande utlandsengagemang. IP-modellen delas in i två 
grupper, tillståndsaspekter och förändringsaspekter. Tillståndsaspekterna är kunskap om den 
utländska marknaden och marknadsengagemang. Förändringsaspekterna är engagemangsbeslut 
och effekterna av befintliga aktiviteter. Marknadskunskap, marknadsengagemang, 
engagemangsbeslut och löpande aktiviteter är de centrala begreppen i modellen som ser ut så här 
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(Johanson & Vahlne, 2009) 
 
 
           Tillståndsaspekter    Förändringsaspekter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modell 1, Uppsalaskolans internationaliseringsprocessmodell. Johanson et al. (2002 :51)  

 
I modellen antas det att företag strävar efter att öka det långsiktiga resultatet och att hålla 
risktagandet på en så låg nivå som möjligt. De olika delarna i modellen beskrivs enligt följande: 
 
Marknadskunskap: 
Marknadskunskap är av intresse på grund av att engagemangsbeslut ligger till grund för kunskap. 
Penrose (1966) beskriver att det finns två typer av kunskap som går att samlas in. Dessa är 
objektiv kunskap och erfarenhetskunskap. Den objektiva kunskapen kan läras in och kan enkelt 
föras mellan delar av företag och dess anställda. Erfarenhetskunskap kan däremot enbart läras in 
genom personliga erfarenheter och är svårare att föra över mellan individer. Förståelse kan enbart 
uppstå vid kontakt med det enskilda företaget. Johanson och Vahlne (2009) menar på att 
erfarenhetskunskap är den viktigaste kunskapen. I inhemska affärer kan man i stor utsträckning 
förlita sig på livslånga, grundläggande erfarenheter som sedan kan hänvisas till specifika 
erfarenheter av individer, organisationer och marknader. När företaget börjar internationalisera 
sig finns det inga sådana grundläggande erfarenhetskunskaper till att börja med, utan det måste 
uppnås successivt under tidens gång på den nya marknaden. Fortsättningsvis hävdar Johanson 
och Vahlne (2009) att ju mindre strukturerat och väldefinierade företagets aktiviteter är och 

Marknadskunskap	  

Marknadsengagema
ng	  

Engagemangsbeslut	  

Löpande	  aktivitet	  
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vilken kunskap som krävs, desto större betydelse får erfarenhetskunskapen. Genom den objektiva 
kunskapen kan man teoretiskt sett formulera affärsmöjligheter, medan erfarenhetskunskapen 
handlar om intuition och känsla. Kunskapen går i sin tur att skilja på och enligt Johanson och 
Vahlne (2009) delas den in i två delar, marknadskunskap och internationaliseringskunskap. Inom 
marknadskunskapen betraktas kunskapen hos vissa typer av aktörer i ett givet land. Exempel på 
dessa aktörer är myndigheter och leverantörer. Internationaliseringskunskap däremot avser 
kunskap om företagets förmåga att agera på den internationella marknaden. Kunskapen 
införskaffas genom att ständigt arbeta på utländska marknader. Att inte ha tillräckligt med 
internationell marknadskunskap blir ett stort hinder för företaget när de vill utvecklas 
internationellt. 
 
Marknadsengagemang: 
Marknadsengagemanget handlar om i vilken grad företagets resurser är kopplade till den 
utländska marknaden och enligt Johanson och Vahlne (2009) påverkar detta ett företags upplevda 
möjligheter och risker. Samma källa menar på att marknadsengagemanget går att dela upp i två 
faktorer – mängden resurser som används och i vilken grad av engagemang det handlar om. 
Företaget anses ha ett starkt marknadsengagemang om de har en försäljningsorganisation som 
enbart tillverkar produkter till ett annat företag och inte har någon alternativ användning. Vad 
gäller mängden resurser menar Johanson och Vahlne (2009) att det handlar om hur stora 
investeringar företaget väljer att göra på marknaden. 
 Det finns ett direkt samband mellan marknadskunskap och marknadsengagemang. 
Kunskap ses som en resurs och desto mer kunskap man har om en marknad, desto starkare blir 
engagemanget. Detta gäller framför allt erfarenhetskunskap då det vanligtvis förknippas med de 
särskilda förhållandena på marknaden. 
 
Engagemangsbeslut:  
Johanson och Vahlne (2009) menar att engagemangsbesluten som företaget väljer beror på vad 
för slags alternativ som dyker upp. Vi kan säga att beslut fattas som svar på upplevda möjligheter 
och hot på marknaden. Dessa möjligheter och problem antas vara beroende av erfarenhet. 
Företagets potentiella affärsmöjligheter ökar i och med att erfarenheten ökar. Genom att vara 
verksam på en marknad kan företaget upptäcka eventuella möjligheter och hot (Penrose, 1966). 
Desto mer erfarenhet ett företag har om en marknad, desto bättre engagemangsbeslut kan fattas 
(Johanson & Vahlne, 2009). 
 
Löpande aktivitet: 
Det är de löpande aktiviteterna som ligger till grund för erfarenhet. Enligt Johanson och Vahlne 
(2009) går det för företaget att nå erfarenhet genom att anställa personal med erfarenhet, eller 
genom råd från någon med erfarenhet. För att klargöra dessa alternativ för att sammanföra 
erfarenhet till företaget i IP-modellen kan man skilja genom företagserfarenhet och 
marknadserfarenhet. Personer som arbetar mellan företaget och dess marknad måste kunna tolka 
information både inifrån företaget och från marknaden. Att kunna göra denna tolkning är endast 
möjligt om personen i fråga har erfarenhet från både företaget och marknaden. För utförandet av 
marknadsaktiviteter krävs båda typerna av erfarenhet. Ju mer produktionsorienterade 
aktiviteterna är, desto mindre interaktion krävs mellan företaget och dess marknad. 
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2.2	  Porters	  femkraftsmodell	  	  
Michael Porter är professor vid Harvarduniversitetet och hans teorier i strategisk management har 
fått vida spridning. Hans femkraftsmodell utgör idag det kraftfullaste redskapet för att analysera 
affärsmiljöer och konkurrensmarknader (Stonehouse & Snowdon, 2007).  Om dessa krafter är 
höga inom en industri, är det inte värt att konkurrera där, då konkurrensen är för hög och 
vinsterna för låga (Johnson, Whittington & Scholes, 2011). Viss kritik har riktats mot 
femkraftsmodellen då den främst analyserar industrin och inte den individuella firman, men 
Porter hävdar att även en individuell firma kan dra nytta av att använda sig av modellen 
(Stonehouse & Snowdon, 2007). Femkraftsmodellen identifierar följande fem konkurrenskrafter 
som ett företag utsätts för: 
 
Konkurrens mellan befintliga företag i branschen 
Konkurrens mellan befintliga företag i samma bransch och land ses som den mest självklara 
konkurrenskraften (Johansson, 2006) och ju fler de är, desto tuffare konkurrens. Johnson, 
Whittington och Scholes (2011) listar några faktorer som direkt påverkar graden av konkurrens 
mellan företag i samma bransch: 
• Balans mellan konkurrenter: När konkurrenter är ungefär lika stora finns risken att den ena 

försöker få dominans över den andra, till exempel genom prisdumpning. 
• Industrins tillväxttakt: När tillväxttakten är låg brukar tillväxten hos ett företag ske på 

bekostnad av en konkurrent, vilket betyder hög priskonkurrens och låg lönsamhet. 
• Höga fasta kostnader: Inom industrier med höga fasta kostnader brukar hög konkurrens råda. 

Företag brukar försöka skära ned på sina fasta kostnader genom att sänka sina priser, 
vilket leder till att andra företag inom branschen triggas att göra samma sak, vilket i sin 
tur leder till priskrig. 

• Låg differentiering: Bland handelsvaror ökar konkurrensen eftersom dessa varor är lågt 
differentierade och det är inte mycket som hindrar konsumenterna från att byta från ett 
företag till ett annat. 

 
Etableringshot från nya aktörer 
Hur hård konkurrens det är på en marknad beror på hur svårt eller lätt det är att etablera sig där 
(Johnson, Whittington och Scholes, 2011). Attraktiva industrier har höga hinder för att minska 
etableringshotet från nya aktörer och dessa hinder måste den nya aktören ta sig över för att kunna 
konkurrera i industrin. Ett av dessa hinder är erfarenhet. Johnson et al. (2011) menar att ett 
företag varit etablerat ett tag har det lärt sig hur de ska göra saker på ett effektivare sätt, vilket är 
en kostnadsfördel. Det tar tid för en ny aktör att bygga upp kunskap och erfarenhet, vilket 
tenderar till att de producerar till en högre kostnad till en början. Ett annat hinder är tillgången till 
distributionskanaler. Genom ägande, eller kund-och leverantörers lojalitet kan tillverkarna inom 
flera industrier ha kontroll över distributionskanalerna (Johnson et al., 2011). Ett annat viktigt 
hinder är förväntad vedergällning, vilket kan bli aktuellt om man som nytt företag förväntar sig 
någon slags hämndaktion från redan etablerade företag som gör etableringen för kostsam, till 
exempel prisdumpning (Johnson et al., 2011). Lagstiftningar och statliga åtgärder utgör också ett 
hinder genom bland annat patentskydd, marknadsregleringar och tariffer. Differentiering betyder 
att man som företag erbjuder en produkt med högre värde än konkurrensen och minskar hotet 
från nya aktörer eftersom det ger ett ökat kundförtroende (Johnson et al., 2011). 
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Hot från substitut 
Med substitut menas produkter som liknar en annan produkt och ger samma fördelar, men på ett 
annat sätt. Substitut kan minska efterfrågan för en viss typ av produkt om kunderna byter till ett 
liknande alternativ (Johnson, Whittington och Scholes, 2011). Även risken för substitut kan sätta 
tak på priserna man kan ta ut, vilket påverkar industrin. Det så kallade pris/prestationsratiot 
innebär att ett substitut är ett hot, även om det är dyrare, så länge dess prestationsfördelar är något 
kunderna värderar (Johnson et al., 2011). 
 
Kunders förhandlingsstyrka 
Enligt Johnson, Whittington och Scholes (2011) är kundernas förhandlingsstyrka troligtvis hög 
under följande omständigheter: 
• Koncentrerade köpare: Om det är några få stora kunder som dominerar marknaden eller om 

produkten står för en majoritet av det kunderna köper, tenderar kundernas 
förhandlingsstyrka att öka. 

• Låga övergångskostnader: Om kunderna lätt kan övergå från en leverantör till en annan har 
de en stark förhandlingsposition och kan pressa priserna. 

• Kundkonkurrenshot: Om kunden har möjlighet att anskaffa sig produkten på egen hand 
brukar dess förhandlingsstyrka vara stark då de kan göra leverantörens arbete själva. 

 
Leverantörers förhandlingsstyrka 
Leverantörers förhandlingsstyrka är enligt Johnson, Whittington och Scholes (2011) hög där 
följande omständigheter råder: 
• Koncentrerade leverantörer: Om bara några få leverantörer dominerar, har de ökad makt 

över sina köpare. 
• Höga övergångskostnader: Om det är dyrt eller svårt att byta leverantör, tenderar köparen att 

bli beroende av den leverantör de har, vilket också minskar dess förhandlingsposition. 
• Leverantörkonkurrenshot: Leverantörer har ökad förhandlingsstyrka om de har möjligheten 

att låta bli att sälja till företag som fungerar som mellanhänder. 
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Modell 2. Illustration av Porters femkraftsmodell (Porter E. Michael, 1983, sidan 26)  

 

2.3	  Faktorer	  som	  påverkar	  valet	  av	  inträdessätt	  
Enligt professorn Hollensen (2011) så sker valet av inträdessätt generellt sett baserat på hur stort 
det förväntade bidraget till vinsten är. Både Jeannet och Hennessey (1988) och Hollensen (2011) 
identifierar fyra grupper av faktorer som antas influera valet av inträdesmetod; interna faktorer, 
externa faktorer, önskade egenskaper hos tillvägagångssättet, och transaktionsspecifikt 
handlingssätt.  

2.3.1	  Interna	  faktorer	  
Företagets storlek 
Hollensen (2011) menar att företagets storlek är en indikator på företagets resurstillgång, då en 
ökad resurstillgång ligger till grund för ett ökat internationellt inflytande med tiden. Detta innebär 
att små företag väljer att inta utländska marknader genom att exportera, eftersom de inte har 
tillgångarna som krävs (Hollensen, 2011). 
 
Internationell erfarenhet 
Internationell erfarenhet refererar till vilken grad ett företag har verkat på den internationella 
marknaden och erfarenheter kan då fås från att vara verksam antingen i ett specifikt land, eller på 
en internationell marknad generellt (Hollensen, 2011). Hollensen (2011) menar att internationell 
erfarenhet minskar osäkerheten av att serva en marknad och ökar chansen för att företaget ska 
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engagera sig i utländska marknader, vilket kan leda till direkta investeringar i form av 
dotterbolag. 
 
Produkt/tjänst 
En produkt eller tjänsts fysiska egenskaper, såsom värde i vikt, hållbarhet och komposition är 
viktiga för att bestämma var produktionen ska ske. Eftersom produkter kan variera i karaktär och 
användning, påverkas också valet av exportkanal och försäljningssätt (Hollensen, 2011). 
Produktdifferentiering ger företag fördelar i och med att de kan uppmuntra preferenser för den 
egna produkten före andra inhemska kan sluka upp de höga kostnaderna av att vara på en 
utländsk marknad och företaget har även möjlighet att höja priserna lite (ibid.) 
 

2.3.2	  Externa	  faktorer	  
Socioculturellt avstånd mellan hemland och värdland 
Länder som liknar varandra sociokulturellt är länder vars industri-och-företagsverksamhet 
fungerar på ungefär samma sätt, har samma eller liknande språk, jämförbar utbildningsnivå och 
kulturella karaktärsdrag (Hollensen, 2011). Hollensen (2011) menar att sociokulturella skillnader 
mellan hemlandet och värdlandet kan skapa en intern osäkerhet hos företaget, vilket påverkar 
inträdesmetoden som företaget väljer. Ju större det sociokulturella avståndet är, desto troligare är 
det att företaget väljer en metod med låg risknivå, såsom att använda sig av agenter eller 
importörer. Detta, menar Hollensen (2011), beror på att företagen vill ha flexibiliteten och 
möjligheten att dra sig tillbaka från värdmarknaden om företagen inte lyckas acklimatisera sig 
där. Vad det gäller kulturella skillnader så har det visat sig att språkliga skillnader inte spelar 
någon större roll, utan det är skillnader i religion, demokratiska skillnader och skillnader i 
industriell utveckling med mera, som påverkar valet av inträdessätt (Dow & Larimo i Hollensen, 
2011). 
 
 
Risk i landet/osäkerhet i efterfrågan 
Vanligtvis ses utländska marknader som mer riskfyllda än inhemska marknader och denna risk 
kommer sig inte bara av själva marknaden, utan också dess engagemangsmetod. Därför måste 
företag göra riskanalyser för både själva marknaden och inträdesmetoden innan inträde 
(Hollensen, 2011). Andra risker som företag måste väga in är växelkurs fluktueringar och 
politiska risker. Hollensen (2011) menar då att om ett lands risknivå är hög, så gynnas företag av 
att välja en inträdesmetod som involverar relativt låga resursengagemang. 
 
 
Marknadsstorlek och tillväxt 
Hollensen (2011) anser att landets storlek och marknadens tillväxttakt är viktiga parametrar i 
valet av inträdessätt. Vidare menar han att ju större ett land och dess marknads tillväxttakt är, 
desto troligare är det att företagen kommer att bidra med resurser till utvecklingen där och 
överväga att etablera ett dotterbolag. Företaget har då större kontroll över vad som sker då de har 
direktkontakt med marknaden och kan planera och styra utvecklingen där. Hollensen (2011) 
menar också att en liten marknad, framförallt om den är geografiskt isolerad, inte genererar några 
specifika resurser eller uppmärksamhet, utan förses med produkter via export-eller licensavtal, då 
företaget kan verka på marknaden med få resurstillgångar. 
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Direkta och indirekta handelshinder 
Regleringar och standardiseringar av handel och produkter samt preferenser för lokala 
leverantörer påverkar inträdesmetod och tillvägagångssätt på marknaden (Hollensen, 2011). Ett 
företag kan använda sig av en lokal samarbetspartner som kan hjälpa till att utveckla lokala 
kontakter och distributionskanaler, samt göra att varumärket klingar mindre utländskt (Hollensen, 
2011). 
 
 
Konkurrensens intensivitet 
Om det råder hög och intensiv konkurrens på värdmarknaden, väljer företag att inte 
internationalisera sig, eftersom sådana marknaden brukar vara mindre lönsamma (Hollensen, 
2011). Hollensen (2011) menar att ju intensivare konkurrensen är på marknaden, desto mer 
kommer företaget att tjäna på att använda sig av ett inträdessätt som involverar ett lägre 
resursåtagande, såsom indirekt eller direkt export. 
 

2.3.3	  Önskade	  egenskaper	  hos	  tillvägagångssättet	  
Riskavert 
Om de som ska fatta beslut i frågan om inträdesmetod är riskavert, menar Hollensen (2011) att de 
kommer att föredra en metod som vanligtvis involverar låga finansiella-och 
förvaltningstillgångar, såsom direkt eller indirekt export eller licensiering. Däremot är det inte 
troligt att dessa metoder främjar utvecklingen av internationell verksamhet enligt Hollensen 
(2011). 
 
Kontroll 
Hur stor kontroll ett företag önskar ha över den internationella verksamheten måste också vägas 
in i valet av inträdessätt (Hollensen, 2011). Inträdessätt som kräver litet eller lågt resursåtagande, 
såsom indirekt export erbjuder lite eller låg kontroll av hur produkten marknadsförs i utlandet. 
Mest kontroll erhålls i helt ägda dotterbolag, men de kräver också  ett stort resursåtagande 
(Hollensen, 2011). 
 

2.3.4	  Transaktionsspecifika	  faktorer	  
Otydlig sakkunskap 
Om ett företags sakkunskap är otydlig och svårartikulerad, blir det väldigt svårt att utarbeta ett 
kontrakt vid internationalisering (Hollensen, 2011). Då det är svårt och kostsamt att överföra 
sådan sakkunskap väljer företag att använda sig av inträdessätt som innebär stor kontroll, stor risk 
och låg flexibilitet, då de då kan organisera så att sakkunskapen kan förflyttas lättare (Hollensen, 
2011). 
 

 
 



	   20	  

3.	  Metod	  
I det här avsnittet presenteras de olika metodval som gjorts under examensarbetets gång. Vi 
förklarar varför vi har valt de metoder som vi valt och vilka för- och nackdelar dessa metoder 
kan medföra. I slutet av kapitlet kommer även insamling av data att beskrivas. 
 

3.1.	  Val	  av	  ansats	  
Det finns enligt Jacobsen (2002) två olika ansatser som kan användas vid en undersökning, en 
deduktiv samt en induktiv ansats. Att tillämpa en deduktiv ansats innebär att redan innan 
datainsamlingen är genomförd, har det formulerats teorier om hur världen ser ut för att sedan gå 
ut och samla in empiri för att se om förväntningarna stämmer överens med verkligheten. 
Nackdelen med denna ansats är att forskaren då enbart letar efter information som anses relevant 
vilket kan leda till att viktig information förbises. Den induktiva ansatsen är motsatsen till den 
deduktiva. Att använda sig av en induktiv ansats innebär att forskaren utför datainsamlingen med 
öppet sinne och utan några tidigare antaganden om utkomsten. De data som samlats in används 
sedan för att skapa en egen teori. Kritiker mot den här strategin menar på att det är omöjligt och 
naivt att tro att någon kan gå ut i verkligheten med helt öppet sinne. Modern forskning visar att 
människor inte har kapacitet att samla in all relevant information utan det kommer alltid ske 
någon slags avgränsning. De båda ansatserna skiljer sig mest åt i fråga om hur öppna de är för ny 
information. Detta innebär att uppläggningen av datainsamlingen bör anpassas till behovet av 
öppenhet. En deduktiv ansats är att föredra om man vill få individens syn på klart definierande 
förhållanden, medan en induktiv ansats lämpas bäst när man är osäker på vad som är relevanta 
förhållanden. Vi har valt att använda oss av en deduktiv ansats då vi anser att vi har för lite 
förkunskaper om ämnet för att kunna utveckla en intervjuguide. Vi har valt att först läsa in oss på 
ämnet för att på så sätt kunna höja kvaliteten på våra frågor (Jacobsen 2002). 
 

3.2	  Val	  av	  metod	  
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod då kvalitativa metoder anses vara mer öppna 
för information än kvantitativa (Jacobsen, 2002). Vi är ute efter att få en djupare förståelse i vårt 
ämne och därför har vi valt att samla in kvalitativ data genom att intervjua nyckelpersoner på 
Abba Seafood och Oatly. En kvalitativ metod lägger fokus på detaljer, nyanser och det unika hos 
varje uppgiftslämnare (Jacobsen, 2002). Det är frågeställningen som styr om vi bör använda oss 
av en kvalitativ eller kvantitativ metod. Vi vill undersöka de eventuella skillnader som kan tänkas 
finnas i hur Abba Seafood och Oatly gått tillväga i sin etablering i Tyskland och Spanien och det 
anser vi att vi inte kan göra genom enkäter och siffror. Det krävs en metod som går på djupet då 
vår problemställning är explorativ och därmed lämpar sig den kvalitativa metoden bäst. Genom 
en kvantitativ undersökning är risken stor att vi skulle förlorat värdefull information som kan 
påverka studiens resultat. Vi vill skapa större klarhet i ett oklart ämne och få fram en nyanserad 
bild av det (Jacobsen, 2002). 
  

3.3	  Validitet	  
Validitet kan delas in i intern giltighet och extern giltighet. Den interna giltigheten talar om ifall 
man har fått tag på den information man sökt efter, det vill säga om man faktiskt undersökt det 
man tror sig undersöka (Jacobsen, 2002). Vi anser att studien har en hög intern giltighet då vi 
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använder oss av en kvalitativ metod med öppna intervjufrågor, det vill säga de undersökta 
påtvingas inte några fasta frågor med svarsalternativ utan de har själva möjlighet att svara öppet 
på frågorna (Jacobsen, 2002). Den externa giltigheten visar hur generaliserbar vår studie är, det 
vill säga om det går att föra över det vi funnit till större sammanhang. Eftersom vi har valt en 
kvalitativ undersökning är det svårt att spekulera kring den externa giltigheten då denna metod 
har som avsikt att förstå och fördjupa begrepp och fenomen, det vill säga få grepp om generella 
fenomen. En kvalitativ metod har i regel inte som syfte att generalisera från det urval man gjort 
till hela populationen (Jacobsen, 2002). 
  

3.4	  Reliabilitet	  
Reliabilitet handlar om att den kunskap som tagits fram är framtagen på ett trovärdigt sätt, det vill 
säga att materialet är tillförlitligt och att vårt sätt att undersöka är neutralt (Denscombe, 2010). 
För att ha en så hög reliabilitet som möjligt har vi valt att intervjua de personer som vi anser har 
tillräckligt och relevant kunskap inom området (Jacobsen, 2002). Då det endast är ett fåtal 
personer som intervjuas och i och med intervjuareffekten kan reliabiliteten påverkas negativt 
(Denscombe, 2010). Det är viktigt att vi som undersökare och författare förehåller oss objektivt 
och på så sätt inte påverkar våra respondenters sätt att besvara frågorna. 
 

3.5	  Datainsamling	  
Källor till information kan delas in i två grupper; primärkällor och sekundärkällor. En primärkälla 
är nära knuten till den ursprungliga studien och är oftast den första publiceringen om just den 
upptäckten som gjordes då. Sekundärkällor ligger på längre avstånd från det som studerats då 
dessa bygger på primärkällor och kritiserar, kommenterar eller utvecklar det ursprungliga 
materialet. Källor betraktas som primära eller sekundära beroende på undersökningens syfte. En 
annan indelning av information är primärdata och sekundärdata. Primärdata är information som 
undersökaren själv har samlat in medan sekundärdata är information som redan existerar och som 
samlats in (www.mdh.se).  
I den här uppsatsen har vi valt att använda både primär och sekundär data i vår undersökning. 
Primärdata har samlats in genom intervjuer med utvalda och kunniga personer på Abba Seafood 
och Oatly och sekundärdata har samlats in genom läsning av böcker, vetenskapliga artiklar och 
relevanta Internetsidor. Vi kontaktade de relevanta företagen via e-mail för att få veta vem som 
var mest kunnig inom företagets export och som hade tid att svara på våra frågor och fick på så 
sätt kontakt med Anette Edvardsson som arbetar som Export Sales Manager på Abba Seafood 
och Bengt Anker som arbetar med International Sales på Oatly. Därefter mailade vi våra frågor 
till dem och fick svar relativt snabbt. Därefter har ytterligare mail skickats och besvarats med 
följdfrågor. 
 

3.5.1	  Intervjuundersökning	  
I vår undersökning har vi valt att använda oss av intervjuer för att samla in information. 
Intervjuer är lämpliga att göra om ämnet som undersöks är komplext (Denscombe, 2010), samt 
att vi på detta sätt kan få tillgång till privilegierad information från de personer vi valt att 
intervjua. Våra respondenter är nyckelpersoner inom Abba Seafood och Oatly som har kunskap 
om företagens etablering i utlandet. Från Abba Seafood har Anette Edvardsson som arbetar som 
Export Sales Manager intervjuats och från Oatly har vi intervjuat Bengt Anker som arbetar inom 
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International Sales. Då vi som författare och undersökare och våra respondenter befann oss i 
olika länder har intervjuerna skett via Internet. På grund av det fysiska avståndet mellan 
respondenter och författare har intervjuerna ägt rum via mail. Nackdelen med detta sätt att 
intervjua är att all icke-verbal kommunikation gås om miste och att det kan bli stor tidsskillnad 
mellan att frågan ställs och svar ges. Å andra sidan kan intervjuer via e-mail ge den intervjuade 
mer tid att reflektera över frågan och ge ett utförligt svar. Dessutom kan avsaknaden av visuell 
kontakt reducera intervjuareffekten. Intervjuareffekten innebär att svaren som den intervjuade ger 
påverkas av intervjuarens utseende, ålder och kön, samt vilka signaler denne sänder ut. Det är 
därför viktigt att vara så objektiv som möjligt i sin roll som intervjuare (Denscombe, 2010). 
 

3.5.2	  Litteratursökning	  
Sekundärdata har samlats in genom sökningar i OPAC av böcker som berör det valda ämnet på 
högskolebibliotek i Tyskland och Spanien, samt genom sökningar efter vetenskapliga artiklar i 
internationella databaser som står till förfogande online hos Högskolan i Halmstad, främst 
Emerald och ABI/Inform. Information från Internetsidor har vi fått fram efter sökningar på 
Google och från referenser från hemsidor som ansetts vara relevanta. För att utvärdera om de 
sekundärdata vi hittat är trovärdig har vi använt oss av Denscombes (2010) fyra kriterier för att 
utvärdera skriftliga källors validitet; autenticitet, representativitet, mening och trovärdighet. När 
det gäller information från Internet i form av artiklar och hemsidor är det extra viktigt att ta 
hänsyn till dess författarskap, trovärdighet och äkthet. Även här har vi som författare valt att 
använda oss av fyra kriterier för att bedöma hemsidans trovärdighet därifrån dokumentet eller 
informationen inhämtades. De fyra kriterierna är: hemsidans auktoritet, där en regerings eller ett 
universitets hemsida anses trovärdigare än en privat, dess trovärdighet, det vill säga om hemsidan 
verkar förmedla ett seriöst och legitimt budskap, hur aktuell och uppdaterad hemsidan är, det vill 
säga hur regelbundet uppdateras sidan och när uppdaterades den senast, och hemsidans 
popularitet, det vill säga hur många besökare den har (Denscombe, 2010). 
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4.	  Empiri	  
I det här kapitlet redogörs uppsatsens empiri, vilket utgörs av svaren från de genomförda 
intervjuerna med Anette Edvardsson som är Export Sales Manager på Procordia Food och Bengt 
Anker som är International Sales Director på Oatly. 
 

4.1	  Abba	  Seafood	  
Sedan sammanslagningen av Procordia Food och Abba Seafood 1 april 2013 heter företaget 
numera Procordia Food. Abba Seafood grundades 1838 av Carl Gerhard Ameln och hans söner 
och företaget fick namnet Aktiebolaget Bröderna Ameln, vilket blev ABBA. Den viktigaste 
marknaden är Sverige, där företaget är marknadsledande inom de flesta kategorier med 
varumärken såsom Abba, Kalles, Grebbestads och Middagsklart. 
 

4.1.1	  Produkter	  och	  Export	  
När Anette Edvardsson berättar om Abba Seafoods export handlar det om export till externa 
kunder. Förutom de största exportmarknaderna Finland, Norge och Danmark, där 
konsumtionsbeteendet liknar det svenska och där exporten sker via ett systerbolag, exporterar 
Abba Seafood externt till ett 20-30 länder runt om i världen. Vad som säljs beror sedan väldigt 
mycket på vilket land produkterna ska till. Generellt sett är kaviar, det vill säga svart eller röd 
stenbitsrom i glasburk, den mest internationella produkten, medan marinerad sill i glasburk 
främst har sin marknad i Nordeuropa. Tubprodukterna har en ännu snävare marknad då man i 
många länder inte tycker att tuber är till för mat. Den sill som Abba Seafood tillverkar går inte 
alltid hem på andra platser i världen. Ju längre söderut och österut man kommer, desto mer 
ättikssmak vill man ha, medan Abbas sill är tillverkad på färsk råvara och är salt och söt i 
smaken, vilket uppskattas i Nordeuropa. En hel del försäljning sker också till Skandinaver och 
Nordeuropéer runt om i världen, såsom USA och Singapore. IKEA är en stor kund med deras 
Sweden Market och ses som en viktig ambassadör för svenska matvaror ute i världen under sitt 
egna IKEA märke. När Abba Seafood ska starta upp nya marknader genomför de ofta studier i 
konsumtionsbeteende eller köper marknadsdata. De gör ofta också butiksbesök för att se 
sortiment och prisnivå i butiker och för att kunna bedöma potentialen och konkurrenssituationen 
för deras produkter och kunna bedöma om det är lönsamt att sälja dit. Här gäller det att veta 
vilken momssats landet har på livsmedel och vad det finns för kylfraktsmöjligheter och priser på 
dessa. Vad det gäller etablering i Tyskland och Spanien säger Anette Edvardsson att det inte är 
speciellt svårt, då båda länderna har EU-medlemskap. Istället ligger utmaningen i att hitta bra 
distributörer och samarbetspartner som säljer på rätt kanaler, hanterar kylvaror, har bra kontakter 
med handeln och har dagliga leveranser dit och är lagom stor för att fokusera även på Abba 
Seafoods produkter. 
 

4.1.2	  Den	  tyska	  marknaden	  
I Tyskland har Abba Seafood valt att etablera sig genom att producera sill och tubprodukter under 
deras kunds varumärke. Det finns en viss konsumtion av traditionella skandinaviska sill och 
kaviar-och pastejprodukter på tub i Tyskland, men då de stora handelskedjorna tar ut mycket 
höga listningskostnader för att ställa upp varorna i butikerna, behöver man vara del av ett större 
sortiment för att ha råd med det. Abba Seafoods kund har ett sortiment av andra kylda 
seafoodprodukter såsom lax, räkor och kaviar, som kompletteras med Abba-tillverkad sill och 
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tubprodukter. Abba Seafood kände till den tyska marknaden väl, då de tidigare har haft egna 
bolag där under många år och etableringen i Tyskland var ett aktivt val just för att det finns en 
viss konsumtion av dessa produkter. Även om merparten av befolkningen inte äter produkterna 
till vardags blir det, som Anette uttrycker det, en ”vettig” volym då befolkningen är så stor och så 
tror man också att det kommer fortsätta. 
 

4.1.3	  Den	  spanska	  marknaden	  
I Spanien ser konsumtionen annorlunda ut jämfört med Tyskland. Det finns en viss 
kaviarkonsumtion, men man föredrar lågprissorter. Där säljer Abba Seafood främst Abba sill och 
Kalles kaviar till områden med många skandinaver och till delikatessbutiker såsom El Corte 
Inglés. Etableringen i Spanien skedde inte utifrån noggranna studier, utan Abba Seafood började 
sälja produkter till entreprenörer som tog tillvara på charterindustrin som exploderade under 80-
talet. Sedan har de fortsatt på den vägen, även om distributörer har bytts ut några gånger. De 
distributörer som använts har de lärt känna genom de erfarenheter de gjort under årens lopp. För 
framtiden tror man att försäljningen i stort sett kommer att följa turistströmmarna, då de inte tror 
på en bred försäljning till gemene man. 
 

4.1.4	  Marknadsskillnader	  
På Abba Seafood upplever man att marknaderna skiljer sig markant från den svenska, speciellt då 
de produkter som säljs är så genuint svenska. Skillnaderna utgörs bland annat av 
smakpreferenser, konsumtionsmönster, kedjornas listningsbeteende, antalet kedjor, 
varumärkeskännedom och distributionsmöjligheter. 
 

4.2	  Oatly	  
Idén till Oatly startades vid Lunds universitet redan i slutet på 1980-talet och 1995 grundades 
företaget Ceba Foods (det som idag heter Oatly). År 2001 lanserades varumärket Oatly i Sverige 
för första gången och idag säljs produkter i ett 20-tal länder runt om i Europa. Största delen av 
produktionen tillverkas i Landskrona vid egen fabrik. Idag har Oatly drygt 50 anställda och 
företaget ägs till största delen av familjen Öste, Carnegie fonder, Pågen-‐gruppen, 
Östersjöstiftelsen och Industrifonden. Alla produkter baseras på en havrebas bestående av havre 
och vatten (www.oatly.se). 
 

4.2.1	  Produkter	  och	  export	  
I vår intervju med exportchefen Bengt Anker berättar han att exporten går till genom att Oatly 
först lägger upp en plan för det de vill göra, det vill säga de sätter upp ett mål med exporten för 
att sedan försöka hitta kunder i de länder man vill exportera till. Om det finns en potentiell kund 
åker man ner på plats och presenterar sig och sin produkt. Ett annat alternativ är att ställa ut på 
mässa för att försöka locka till sig kunder. Därefter kollar man och jämför priser och om priset är 
okej börjar man att handla med varandra. Här gäller det att se till att det verkligen finns ett behov 
av produkten och att den inte är likadan som någon annan. Som tidigare nämnt säljer Oatly 
produkter i ett 20-tal länder runt om i EU och 50 % av företagets omsättning kommer från 
försäljning utanför Sverige. Sverige är den största marknaden där hela Oatlys produktsortiment 
säljs. I detta ingår havredryck, glass, yoghurt, matlagningsgrädde och vaniljsås. Utanför Sverige 
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säjs endast havredryck och matlagningsgrädde som på exportmarknaden går under namnet Oatly 
Cuisine. I Norden säljs Oatlys produkter i första hand inom dagligvaruhandeln. Utanför säljs 
produkterna främst inom ekologisk dagligvaruhandel. I Sverige samarbetar Oatly med 
Skånemejerier och Sia Glass för försäljning och distribution. Sia Glass står även för produktionen 
av Oatlys glass (www.oatly.se). När Oatly ska starta upp nya marknader åker Bengt Anker ner på 
plats och genomför en studie om det finns eventuella framtida kunder. Han säger att det görs 
omfattande studier innan val av marknad och att det viktigaste är att hitta en bra distributör i 
respektive land. Vad gäller etablering i Tyskland och Spanien säger Bengt Anker att det inte finns 
några direkta hinder. Det är inte speciellt svårt att etablera sig i länderna och detta på grund av att 
båda länderna har EU-medlemskap. 
 

4.2.2	  Den	  tyska	  marknaden	  
Som tidigare nämnts säljs samma produkter i alla länder förutom i Sverige där Otaly även säljer 
glass, yoghurt och vaniljsås. I Tyskland har man valt att etablera sig för att det är Europas största 
konsumentmarknad med sina 82 miljoner invånare och därmed ett av EU:s viktigaste länder. 
Bengt skriver att 50 % av Oatlys omsättning kommer från Sverige och resterande 50 % utanför. 
När vi frågar hur Oatly ser på framtiden med den tyska marknaden svarar Bengt Anker att de ser 
en ljus framtid. 
 

4.2.3	  Den	  spanska	  marknaden	  
Vad gäller den spanska marknaden har Oatly valt att etablera sig där på grund av att Spanien är 
Europas största non-dairy drinking market, det vill säga det är det land med lägsta antal 
mjölkdrickare. Detta innebär att Oatlys konkurrenssituation på marknaden är bra då det inte finns 
många företag inom samma bransch samtidigt som det alltid finns ett behov av laktosfria 
produkter.  Bengt berättar att även den framtida spanska marknaden ser ljus ut för Oatly. 
 

4.2.4	  Marknadsskillnader	  
På Oatly upplever man att det inte finns särskilt stora skillnader mellan länderna. Oatlys 
målgrupp är mycket intresserad av hälsosam mat och livsstil och det finns ett stort intresse för 
ekologiska produkter. Bengt Anker menar att detta intresse finns överallt, vare sig man är svensk, 
tysk eller spanjor och därmed förekommer inga tydliga marknadsskillnader. 
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5.	  Analys	  
I det här kapitlet analyseras svaren från de genomförda intervjuerna utifrån de teorier som 
tidigare har presenterats. 
 

5.1	  Abba	  Seafood	  
 

5.1.1	  Uppsalamodellen	  
Utgångspunkten för Uppsalamodellen är att kunskap om den utländska marknaden är viktig vid 
internationalisering, då ju mer kunskap företaget har om marknaden, desto lägre är 
marknadsrisken, vilket leder till ökad villighet att investera där (Forsgren & Hagström, 2007). 
Denna kunskap som behövs kan läras in genom ”learning by doing” genom att vara aktiv på den 
nya marknaden och vanligtvis börjar företagen sin marknadsutvidgning i geografiskt och 
kulturellt närliggande marknader (Johanson & Vahlne, 2009). 

Abba Seafood vet vilka av deras produkter som generellt sett mest är gångbara 
internationellt och de har också kunskap om vilka smak- och prispreferenser som finns på de 
olika marknaderna. Abba Seafood ser till att ha bra kunskap om den nya utländska marknaden 
innan de väljer att exportera. För att få denna kunskap genomför de studier i 
konsumtionsbeteende eller köper marknadsdata, gör butiksbesök för att se vilket sortiment och 
prisnivå som gäller på den lokala marknaden och de tar också reda på momssats och vilka 
kylfraktsmöjligheter som står till buds för att avgöra om det är värt att etablera sig där. Tyskland 
var inte en ny marknad då Abba Seafood har haft bolag där, men Spanien var en ny marknad som 
valdes när Spanien blev ett attraktivt turistmål för skandinaver. När det gäller exporten till den 
spanska marknaden gjordes inte någon särskild research innan exporten inleddes, men å andra 
sidan exporterar Abba Seafood mesadels till skandinaver, vilket är en grupp som redan är 
konsumenter och som Abba Seafood således vet vilka smak-och prispreferenser gruppen har. Då 
knappt någon research gjordes inför etableringen i Spanien, skedde kunskapsutvecklingen om 
den spanska marknaden steg för steg och Abba Seafood exporterar nu också till vissa 
delikatessbutiker. Om den tyska marknaden fanns redan kunskapen. 
 

5.1.2	  Etableringskedjan	  
Begreppet internationalisering är en gradvis inlärningsprocess och internationaliseringsprocessen 
kan beskrivas i fyra steg: ingen regelbunden export, export via agenter/distributörer, föräljning 
via dotterbolag, produktion och tillverkning (Johanson & Vahlne, 2009). Abba Seafood följer 
etableringskedjan ganska väl på de marknader som ligger längre ifrån den svenska. I Spanien 
började man med gradvis export i och med försäljning till entreprenörer som tog tillvara på 
turistexplosionen på 80-talet och har sedan fortsatt till att nu exportera via distributörer. 
Detsamma gäller för hur de når flertalet marknader med hjälp av IKEA. På sina största 
marknader som är liknande den svenska och som de därför känner väl sker exporten via ett 
systerbolag. Även i Tyskland använder man sig av en distributör och marknaden kändes väl 
sedan tidigare då Abba Seafood har haft företag där innan. Kritik har riktats mot 
etableringskedjan då en del företag idag väljer att företag idag väljer att internationalisera sig för 
att komma närmare sina leverantörer och minska produktionskostnaderna (Petersen & Pedersen, 
1998), men detta gäller inte för Abba Seafood då produktionen sker i Sverige och det är den 
färdiga produkten som exporteras. 
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5.1.3 Psykiskt avstånd 
Psykiskt avstånd är relaterat till marknader som ligger kulturellt, språkmässigt och 
utbildningsmässigt nära varandra och har en viktig betydelse i valet om var någonstans företaget 
bör etablera sig. Ju större det psykiska avståndet är, desto mindre är chansen för att företaget 
kommer att etablera sig där (Johanson & Vahlne, 2009). 
För Abba Seafood betyder litet avstånd att marknaden är större eftersom de produkter de säljer är 
så speciella. De största marknaderna finns i grannländerna där exporten sker via ett systerbolag 
och i Tyskland är marknaden okej då det finns en viss konsumtion av en del av Abbas varor och 
konsumtionen är stabil. Spanien däremot, är en mindre marknad där Abba Seafood först och 
främst exporterar till andra skandinaver. Spanien ligger på ett större psykiskt avstånd då de är 
både kulturellt och språkmässigt mer avlägsna Sverige. I Spanien uppskattas inte Abbas 
produkter på samma sätt, så istället har man valt att exportera till sin största kundgrupp, det vill 
säga skandinaverna. 
 

5.1.4	  	  IP	  Modellen	  
IP modellen beskriver hur internationaliseringsprocessen fungerar som ett samspel mellan 
kunskapsutvecklingen och växande utlandsengagemang, där företaget antas sträva efter att öka 
det långsiktiga resultatet och att hålla risktagandet på en så låg nivå som möjligt. IP modellen 
delas in i två grupper: tillståndsaspekter som berör kunskap om den utländska marknaden och 
marknadsengagemang, och förändringsaspekter som berör marknadsengagemang, 
engagemangsbeslut och effekterna av befintliga aktiviteter. Marknadskunskap är av intresse på 
grund av att engagemangsbeslut ligger till grund för kunskap. Det finns två typer av kunskap, 
objektiv kunskap som kan läras in och delas, och erfarenhetskunskap som enbart kan läras in 
genom personliga erfarenheter vid kontakt med det enskilda företaget. Erfarenhetskunskapen 
anses som den viktigaste och den finns inte till en början vid internationalisering på en ny 
marknad utan måste uppnås successivt. Marknadsengagemang handlar om till vilken grad 
företagets resurser är kopplade till den utländska marknaden och detta påverkar ett företags 
upplevda möjligheter och risker. Marknadsengagemanget har ett samband med 
marknadskunskapen då kunskap ses som en resurs och ju mer företaget har av den, desto större 
blir engagemanget. De engagemangsbeslut som företaget väljer beror på vad för slags alternativ 
som dyker upp och företagets potentiella affärsmöjligheter ökar i och med att erfarenheten ökar. 
Det är de löpande aktiviteterna som ligger till grund för erfarenhet och företaget kan få erfarenhet 
genom att anställa kunnig personal eller rådfråga någon med erfarenhet (Johanson & Vahlne, 
2009). IP modellen skiljer mellan företagserfarenhet och marknadserfarenhet och för att 
genomföra marknadsaktiviteter krävs båda. 

Abba Seafood strävar efter att samla in både objektiv kunskap och 
erfarenhetskunskap. De samlar in objektiv kunskap genom konsumentundersökningar, 
marknadsundersökningar och genom att besöka butiker. Om den tyska marknaden hade de redan 
kunskap genom erfarenheter från att tidigare haft bolag där och i Spanien har kunskapen samlats 
in under årens lopp och i och med det har de bytt distributör under åren. Detta kan kopplas 
samman med marknadsengagemanget och engagemangsbeslutet då Abba Seafood i och med sina 
kunskaper om den spanska och tyska marknaden har utvecklat sitt sätt att exportera dit, däribland 
distributörbytena i Spanien allt eftersom och den utökade exporten till några spanska 
delikatessbutiker och i Tyskland genom produktionen under den tyska kundens varumärke som 
kompletterar sitt sortiment med Abba Seafoods, vilket gör att Abba Seafood tjänar på att 
exportera dit trots kostnaderna. De löpande aktiviteter Abba Seafood utför är research inför en 
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eventuell etablering på en ny marknad och i och med att Abba Seafood har stor kunskap om sina 
produkter och dess styrkor och svagheter, har de den kunskap som krävs för att genomföra 
marknadsaktiviteter, både i Tyskland och Spanien, och på sina andra marknader. 
 

5.1.5	  	  Porters	  femkraftsmodell	  
Porter's femkraftsmodell är ett redskap för att analysera affärsmiljöer och konkurrensmarknader, 
där en hög kraft innebär att det inte är värt att konkurrera på den marknaden. Viss kritik har 
riktats mot modellen för att den främst analyserar industrin och inte den individuella firman 
(Stonehouse och Snowdon, 2007). De fem konkurrenskrafterna är konkurrens mellan befintliga 
företag i branschen, etableringshot från nya aktörer, hot från substitut, kunders förhandlingsstyrka 
och leverantörens förhandlingsstyrka. 
Låg differentiering mellan produkterna betyder högre konkurrens (Johnson, Whittington och 
Scholes, 2011) och då Abba Seafoods produkter är relativt unika i och med profileringen på 
typiska skandinaviska smaker, är konkurrensen mellan befintliga företag låg på samtliga 
marknader utanför Skandinavien. Dessutom, när konkurrenter på samma marknad är lika stora är 
konkurrensen högre (Johnson et al., 2011) och detta har Abba Seafood undvikit i och med sitt 
samarbete med det tyska företaget som kompletterar sitt utbud med Abba Seafoods produkter. På 
detta sätt har Abba Seafood en chans att nå sina tyska konsumenter på ett lönsamt sätt och kan 
undvika de höga kostnaderna som råder för att synas på hyllan i en tysk butik.   
 
Etableringshot från nya aktörer handlar om de hinder som företag måste ta sig över för att kunna 
etablera sig på den nya marknaden. Relevanta hinder är erfarenhet, kunskap, tillgång till 
distributionskanaler och förväntad vedergällning, lagstiftningar och statliga åtgärder (Johnson et 
al., 2011). Abba Seafood har tagit sig an dessa etableringshot genom att skaffa sig kunskap om de 
nya marknaderna genom konsumentundersökningar och butiksbesök för att kunna bedöma 
konkurrenssituationen och potentialen för deras produkter. De hade redan erfarenhet av den tyska 
marknaden innan de etablerade sig där då de hade haft bolag där tidigare och har ett etablerat 
samarbete med den tyska kunden. I Spanien har de arbetat sig upp till kunskapen bit för bit och 
eftersom de främst exporterar till andra skandinaver så ”känner” de sina kunder. Andra viktiga 
aspekter de tagit hänsyn till i kunskapssökandet av de nya marknaderna är momssatser och 
transportmöjligheter. Då både Spanien och Tyskland är medlemsländer i EU, har lagstiftningar 
och statliga åtgärder mer eller mindre eliminerats som hot, däremot finns de som problem på 
marknader utanför EU. Abba Seafood upplever hot från substitut och de vägs in i valet om det är 
värt att etablera sig på marknaden. En fördel är att Abba Seafoods produkter är genuint svenska 
och att IKEA säljer dem. Däremot kan det vara ett problem då det finns liknande produkter, 
såsom inlagd sill, som vi i Sverige föredrar att äta söt och saltaktig gjord på färsk råvara, medan 
länder längre söder- och österut vill ha mer ättikssmak och tubprodukter som har en väldigt snäv 
marknad. På de marknader där de riktar sig till skandinaver utomlands har de en bestämd 
konkurrensfördel. Hotet från substitut verkar alltså vara större i Tyskland, där en tradition av att 
äta inlagd sill är stor, och mindre i Spanien där Abba Seafood främst fokuserar på att exportera 
till skandinaver och den inhemska befolkningen föredrar lågprisvarianter. Enligt Johnson et al. 
(2011) är kunders förhandlingsstyrka hög om det är några få stora kunder som dominerar 
marknaden eller om produkten står för en majoritet av det kunderna köper, övergångskostnaderna 
mellan leverantörer är låga och om kunden har möjlighet att få tag på produkten på egen hand. 
Abba Seafoods kunder tycks inte ha sådär jättehög förhandlingsstyrka då det finns en del aktörer 
på marknaden för kylda seafoodprodukter och deras produkter är inte heller i majoritet av vad 
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kunderna köper. De är istället del i ett helhetssortiment, både på den tyska marknaden och hos 
IKEA. 
 
Leverantörers förhandlingsstyrka är hög när det bara finns några få dominerande leverantörer, det 
är dyrt eller svårt att byta leverantör och om leverantören har möjlighet att låta bli att sälja till 
företag som fungerar som mellanhänder (Johnson et al., 2011). I och med att Abba Seafood säljer 
såpass specifika och nischade produkter från Sverige så har Abba Seafood dominans som 
leverantör på den internationella marknaden. Däremot framgår det inte i in undersökning hur 
detta utnyttjas eller om det ens gör det. 
 

5.1.6	  Faktorer	  som	  påverkar	  valet	  av	  inträdessätt	  
Hollensen (2011) listar 4 grupper av faktorer som antas påverka valet av inträdessätt på en ny 
marknad; interna faktorer, externa faktorer, önskade egenskaper hos tillvägagångssättet och 
transaktionsspecifikt handlingssätt. 
 

5.1.6.1	  Interna	  faktorer	  
De interna faktorerna rör företaget själv, då företagets storlek, den erfarenhet företaget har av 
internationell verksamhet och vilka fysiska egenskaper produkten eller tjänsten som säljs har 
(Hollensen, 2011).  Enligt Hollensen (2011) väljer mindre företag att internationalisera sig genom 
export då det inte kräver så mycket resurser vilket Hollensen menar på att små företag inte har. 
Abba Seafood har valt att exportera till sina marknader utanför Norden, och inom Norden har de 
ett dotterbolag som sköter verksamheten. Detta beror på de valda marknadernas storlek, snarare 
än företagets. Abba Seafoods produkter är såpass specifika att deras kundkrets inte är så stor på 
den spanska marknaden, utan där sker exporten enbart via en distributör. I Tyskland är 
marknaden större och där ser exporten annorlunda ut, då de säljer sina varor under en kunds 
varumärke. Abba Seafood hade även erfarenhet av den tyska marknaden, vilket enligt Hollensen 
(2011) spelar in i valet av inträdessätt, då ju mer erfarenhet ett företag har av ett specifikt land, 
desto större är chansen att företaget vågar chansa mer när det gäller inträdesmetod och investera 
mer pengar i det. Abba Seafood hade inte samma erfarenhet av den spanska marknaden, utan 
började sälja mestadels till skandinaver när Spanien började bli ett populärt turistmål och då sälja 
via entreprenörer. 
De kylda seafoodprodukterna som Abba Seafood säljer kräver en del i och med att det måste 
finnas tillgång till kyltransport och smakerna på produkterna är ganska speciella ur ett 
internationellt perspektiv, då smakpreferenserna ser annorlunda ut utanför Nordeuropa. Enligt 
Hollensen (2011) kan en varas fysiska egenskaper avgöra var produktionen ska ske, samt val av 
exportkanal och försäljningssätt, dessutom anses en differentierad produkt vara ekonomiskt 
gynnsam. Produktionen av Abba Seafoods produkter sker i Sverige (www.abbaseafood.com), 
vilket troligtvis hänger samman med den svenska karaktären hos Abba Seafoods produkter. Vad 
det gäller val av exportkanal och försäljning är det viktigt att det blir rätt vad det gäller 
kyltransporter och kontakter, vilket de gör research för. Att en differentierad produkt ska vara 
gynnsam är tveksamt i Abba Seafoods fall internationellt sett. De speciella smakerna och 
förpackningarna går inte direkt hem utanför Nordeuropa, vilket gör deras export ganska 
begränsad till invånarna i andra länder. Däremot går det hem hos skandinaver runt om i världen 
och även genom försäljning genom IKEA och i dessa sammanhang kan de gynnas av att vara 
såpass specifika i sitt utbud. 
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5.1.6.2	  Externa	  faktorer	  
De externa faktorerna rör företagets sociokulturella och fysiska omgivning, samt marknaden och 
dess konkurrens. 
 
Hollensen (2011) menar att ju större det sociokulturella avståndet är mellan värdland och 
hemland, desto mindre riskbenäget blir företaget i val av inträdesmetod. Om avståndet är stort 
väljer företaget då hellre att använda sig av importörer eller agenter när de ska exportera eftersom 
det ger företaget större flexibilitet att dra sig tillbaka om företaget inte lyckas acklimatisera sig i 
landet (Hollensen, 2011). För Abba Seafood i Sverige är det sociokulturella avståndet större till 
Spanien än till Tyskland i och med att språket och kulturen skiljer sig mer åt mellan Sverige och 
Spanien än mellan Sverige och Tyskland. Detta märks också i smakpreferenser då Abba Seafoods 
produkter säljer bättre i Tyskland än i Spanien, där det främst är i delikatessbutiker och till 
skandinaver försäljningen sker, mot i vanliga matvarubutiker i Tyskland. Valet av inträdesmetod 
återspeglar sig här i att Abba Seafood i Tyskland har valt en mer avancerat inträdessätt genom att 
sälja under ett annat företags märke, mot hur de i Spanien har valt att exportera genom en 
distributör. 

Enligt Hollensen (2011) är risk i landet och osäkerhet i efterfrågan en faktor som 
företag måste beakta genom att göra riskanalyser innan val av inträdesmetod. Förutom risk med 
osäker efterfrågan måste också fluktueringar i valutakurs och politisk risk vägas in. Inför inträde 
på en ny marknad brukar Abba Seafood ofta göra undersökningar i konsumtionsbeteende och 
göra butiksbesök just för att minimera riskerna. Den tyska marknaden kände de redan väl då de 
tidigare haft företag där, men den spanska marknaden kände de inte. Däremot så gjordes i detta 
fall inga större studier innan exporten till Spanien började, utan de började exportera till de 
skandinaviska turisterna och skaffat sig erfarenheter om marknaden under årens gång. Varför det 
inte gjordes några egentliga undersökningar inför inträdet på den spanska marknaden kan bero på 
att målgruppen för produkterna var skandinaver, det vill säga deras konsumenter hemifrån som 
bara förflyttat sig till en ny miljö och att den del av produkterna som säljs i delikatessbutiker är 
såpass liten att det inte utgör någon större risk. I ett land som Tyskland, där riskerna är relativt 
små då undersökningar genomförts och Abba Seafood vet att de har en kundkrets att sälja till, 
säljer de genom ett företags märke och i Spanien, som de inte hade så stor koll på innan exporten 
inleddes, sker exporten genom en distributör. Hollensen (2011) menar att ju större ett land och 
landets tillväxttakt är, desto troligare är det att företaget kommer att vilja bidra med 
resursutveckling och vilja etablera ett dotterbolag där. En liten marknad å andra sidan, anser 
Hollensen (2011) inte får så mycket resurser utan förses med produkter via export och 
licensavtal. Detta stämmer på Abba Seafood då de förser sin största marknad, Norden, med 
produkter genom ett dotterbolag. De mindre marknaderna Spanien och Tyskland förses genom 
export via distributör. 

Preferenser för lokala leverantörer samt regleringar och standardiseringar av 
produkter utgör en viktig faktor i val av inträdesmetod (Hollensen, 2011). Ett sätt som Hollensen 
(2011) tar upp som kan hjälpa företag att ta sig förbi dessa är att ha lokala samarbetspartner som 
hjälper till med att utveckla lokala kontakter och gör att varumärket inte klingar så utländskt. 
Både Tyskland och Spanien är med i EU, så några större externa handelshinder finns inte och i 
Spanien är risken att lokala leverantörer föredras liten hos deras större kundgrupp skandinaverna, 
då Abba Seafoods produkter inte är främmande för dem. Den övriga försäljningen i Spanien 
påverkas inte heller av detta, då de spanska konsumenterna föredrar lågprissorter, vilket inte 
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Abba Seafood säljer. Det är således prisbetingat och inte varumärkesbetingat. I Tyskland säljs 
produkterna genom ett lokalt företag och under detta företags namn. Anledningen till detta är de 
höga priserna för att få varorna upp på hyllorna i butiken, vilket kan ses som ett handelshinder. 
Då det för Abba Seafood annars hade blivit för dyrt att exportera till Tyskland med den 
kundgrupp de har för sina produkter där, valde de att sälja under det lokala företagets märke och 
således komplettera detta företags utbud. Enligt Hollensen (2011) väljer företag att inte 
internationalisera sig på konkurrensintensiva värdmarknader då de brukar vara mindre lönsamma. 
Hollensen (2011) anser att det är bättre för företagen att inträda på marknaden om det råder 
intensiv konkurrens genom metoder som är mindre resurskrävande, såsom indirekt eller direkt 
export. För kylda seafoodprodukter som Abba Seafoods, med typiska svenska smaker och 
förpackningar, råder inte någon större konkurrens. Däremot råder det konkurrens bland de kylda 
seafoodprodukterna överlag både i Tyskland och Spanien. Detta tycks inte ha påverkat valet av 
inträdesmetod i något av länderna, utan det var andra faktorer som spelade in. 
 

5.1.6.3	  Önskade	  egenskaper	  hos	  tillvägagångssättet	  
Valet av inträdessätt påverkas också enligt Hollensen (2011) av hur stor kontroll företaget önskar 
ha över den internationella verksamheten och hur företaget förehåller sig till risk. Om företaget är 
riskavert menar Hollensen (2011) att företaget kommer välja en inträdesmetod som involverar 
låga finansiella-och förvaltningstillgångar, såsom direkt eller indirekt export eller licensiering. 
Om ett företag å andra sidan vill ha större kontroll över verksamheten bör välja ett inträdessätt 
som kräver större resursåtagande, såsom dotterbolag (ibid.). Inga av dessa faktorer tycks ha 
påverkat Abba Seafoods val av inträdesmetod på varken den tyska eller den spanska marknaden i 
någon större utsträckning. Abba Seafood tycks inte speciellt riskaverta i och med att de valde att 
börja exportera till Spanien utan att ha gjort några större undersökningar innan, även om de 
främst exporterar till skandinaver. Det tycks mer som att valet av inträdesmetod baserats på 
marknaderna i sig, inte utifrån val av kontrollnivå eller risk. 
 

5.1.6.4	  Transaktionsspecifika	  faktorer	  
En transaktionsspecifik faktor av vikt är hanterandet av ett företags sakkunskap och om denna är 
otydlig och svårartikulerad blir det svårt att utarbeta ett kontrakt vid internationalisering 
(Hollensen, 2011). Då sådan sakkunskap är svår och kostsam att överföra väljer ett företag, enligt 
Hollensen (2011) inträdessätt som innebär stor kontroll, stor risk och låg flexibilitet för att kunna 
organisera. Abba Seafood tycks inte ha någon sakkunskap i detta sammanhang som påverkar 
deras val av inträdesmetod. Istället samarbetar de med distributörer i Spanien och Tyskland, och 
även i andra länder, och upprätthåller kontroll genom att byta ut distributörer när det behövts. 
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5.2	  Oatly	   	  
	  

5.2.1	  Uppsalamodellen	  	  
Av det empiriska kapitlet framgår det att Oatly utvecklar sin kunskap genom att exportchefen 
Bengt Anker åker ner till respektive land och läser på om marknaden. Det görs också omfattande 
studier om landet innan handeln kan börja. Den viktigaste kunskapen är kunskap om hur man gör 
affärer. Enligt Bengt Anker innebär detta att man kan språket, har kunskap om affärsrelationer, 
etik och moral. Oatly ser alltså till att ha bra kunskap om landet innan för att minska risken för 
olönsamma affärer. 

Utifrån Uppsalamodellen framgår det som tidigare nämnt att det kulturella 
avståndet med en närliggande marknad är relativt litet och därför väljer företag att börja sitt 
utlandsengagemang på just dessa marknader. Vad gäller Oatly och deras produkter har den 
kulturella biten mindre betydelse då produkter för laktosintoleranta inte särskiljer sig speciellt 
mycket från land till land. Att Tyskland geografiskt ligger närmare Sverige och att de kulturella 
skillnaderna är små spelar alltså ingen roll för Oatly menar Bengt Anker. För Oatly går 
försäljningen mer eller mindre lika bra i alla länder utanför Sverige och detta just på grund av 
ovan nämnda.  
 

5.2.2	  Etableringskedjan	  
Oatly följer etableringskedjan till den grad där försäljning sker via distributör. Oatly har en egen 
produktionsanläggning i Landskrona där produktionen sker. Handeln med utlandet börjar med att 
företaget samlat in information om landet och efter att man hittat en bra distributör kan handeln 
komma igång. Då sker export via distributörer. Samma som med Abba Seafood stämmer inte 
kritiken för etableringskedjan in på Oatly då produktionen sker i Sverige och det är den färdiga 
produkten som exporteras. 
 

5.2.3	  Psykiskt	  avstånd	  
Ju större det psykiska avståndet är desto mindre är chansen att företaget kommer etablera sig på 
just den marknaden. Oatly säljer som bäst på hemmamarknaden och i resterande 
försäljningsländer utanför Sverige går försäljningen lika bra. Eftersom Oatlys produkter inte har 
någon vidare kulturinverkan och laktosfria produkter smakar mer eller mindre likadant överallt 
behöver inte Oatly lägga allt för stor vikt på det psykiska avståndet. 
 

5.2.4	  IP	  modellen	  
Vad gäller marknadskunskapen ser Oatly till att ha en bra kunskap innan de bestämmer sig för en 
etablering. Precis som Abba Seafood strävar Oatly efter att samla in både objektiv kunskap och 
erfarenhetskunskap. Den objektiva kunskapen samlas in genom omfattande studier som görs 
innan de väljer att gå in på marknaden. Marknadskunskapen får de genom att Bengt Anker åker 
ner till länderna och läser på och på så sätt skaffar de sig personliga erfarenheter. 
Marknadsengagemanget är dock inte så stort då Oatly inte har något tillverkningsbolag i utlandet 
och på så sätt är produkterna inte bundna till marknaden i någon större grad. 
Med hjälp av den kunskap Oatly samlar in ökar erfarenheten och företaget kan upptäcka nya 
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affärsmöjligheter eller eventuella hot och på så sätt kan företaget ta ett bättre engagemangsbeslut. 
När det kommer till den löpande aktiviteten ser Oatly till att skaffa sig kunskap genom bland 
annat Bengt Anker som är exportchef. Han har både kunskap inom företaget och om marknaden 
via sina personliga erfarenheter på plats och på så vis kan Oatly utföra sina önskade 
marknadsaktiviteter. 
 

5.2.5	  Porters	  femkraftsmodell	  
Vad Oatly har gjort för att differentiera sig och öka produktsortimentet är att sälja sina produkter 
i olika smaker, som till exempel jordgubbs- och chokladsmak. På så sätt skiljer dem sig från 
många av sina konkurrenter. I vår intervju med Bengt Anker förklarar han att det finns en 
konkurrens på marknaden men att många väljer att handla av Oatly på grund av att deras 
produkter är av hög kvalitet och att Sverige har ett bra rykte, detta även fast Oatly skulle vara 
dyrare. Oatly har precis som Abba Seafood tagit sig an sina etableringshot genom noga 
undersökningar för att få kunskap om den nya marknaden. Eftersom Oatly håller sig till 
försäljning inom EU är etableringshotet från nya aktörer relativt stort då det inte finns några 
speciellt stora hinder så som lagstiftningar och statliga åtgärder för länder innanför unionen. 
Vad gäller hot från substitut skiljer sig Oatly från många andra företag då de säljer produkter som 
tillhör ett relativt litet segment. Eftersom havreprodukter anpassat till laktosintoleranta är en så 
pass unik produkt i sig finns det inte särskilt många substitut. Oatlys produkter är svåra att ersätta 
med andra substitut då de är laktosfria. 
Enligt egna observationer har Oatlys kunder en relativt stor förhandlingsstyrka då det inte finns 
jättemånga aktörer på marknaden för just havreprodukter och att produkterna är riktade till ett 
relativt litet segment. En studie från 2012 visar att i Sverige är 5-10%  laktosintoleranta och att 
allt fler svenskar blir laktosintoleranta beror till viss del på globaliseringen. 
(www.vetenskaphalsa.se – 05-06-2012). Eftersom segmentet för havreprodukter inte är särskilt 
stort har kunderna en relativt hög förhandlingsstyrka. 
 
I och med att Oatly säljer så pass nischade produkter så har de en stor förhandlingsstyrka som 
leverantörer. Bengt Anker skriver dock att Oatly har en del konkurrenter vilket innebär att det 
finns aktörer på marknaden, men att Oatly har ett övertag gentemot konkurrenterna på grund av 
deras bra kvalitéten och ryktet om Sverige.  I vår undersökning framgår det dock inte exakt hur 
dessa två förhandlingsstyrkor utnyttjas. 
 

5.2.6	  Faktorer	  som	  påverkar	  inträdessätt	  
	  

5.2.6.1	  Interna	  faktorer	  
Oatly är ett relativt litet företag med drygt 50 anställda (www.oatly.se). Enligt Hollensen (2011) 
finns det ett samband mellan storleken och företagets resurstillgång. Oatly tillverkar sina 
produkter i Sverige och använder sig av export till utlandet, vilket enligt Hollensen (2011) klassas 
som en låg resurstillgång. Detta stämmer överens med teorin då de som ett litet företag enbart 
satsar på export till utlandet. Enligt Hollensen (2011) leder internationell erfarenhet till att 
osäkerheten minskar. För att minska osäkerheten åker Bengt Anker ner på plats och det görs även 
omfattande studier om länderna. Kunskapen hjälper Oatly att etablera sig på nya platser och har 
bidragit till att de idag finns i ett 20-tal länder runt om i Europa. Produktionen av Oatlys 
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produkter sker på deras produktionsanläggning i Landskrona. Enligt Hollensen (2011) kan en 
varas fysiska egenskaper avgör var produktionen sker. Vad vi kan förstå efter att ha läst på om 
företaget är att denna faktor, produktion/tjänst, inte har särskilt stor betydelses för Oatly eftersom 
produktens karaktär och sättet det tillverkas på skulle kunna tillverkas i princip vilket land som 
helst i Europa. Vad gäller val av exportkanal och försäljning är det viktigt att hitta en bra 
distributör och för att underlätta sökningen gör företaget studier om marknaden innan. När det 
kommer till smakpreferenser för Oatlys produkter skiljer sig det inte mycket från land till land på 
grund av dess fysiska egenskaper som är svåra att utveckla. 
 

5.2.6.2	  Externa	  faktorer	  
För Oatly har den sociokulturella biten mindre betydelse då laktosfria produkter i smak inte 
särskiljer sig speciellt mycket från land till land. I min intervju med Bengt Anker skriver han att 
handeln utanför Sverige går mer eller mindre lika bra i alla länder. På både den tyska och spanska 
marknaden finns det intresse för ekologiska produkter. För att minimera eventuella risker görs 
som tidigare nämnt omfattande studier om landet innan. Hollensens (2011) teori om att ju större 
ett land är och landets tillväxt, desto troligare är det att företaget kommer att vilja utveckla sina 
resurser och senare etablera dotterbolag där stämmer till viss del in på Oatly. Bengt Anker skriver 
att deras produkter är svårare att sälja in till fattigare länder men att där försäljningen idag redan 
är etablerad går det lika bra i alla länder. Han berättar också att Oatly ser en ljus framtid med 
både Tyskland och Spanien som anses vara två stora konsumentmarknader i Europa. Detta även 
på grund av den ekonomiska krisen som speciellt drabbat Spanien. Vad gäller handelshinder 
finns det en fördel med att Sverige, Tyskland och Spanien är medlemsländer i EU vilket 
underlättar handel mellan länderna. Bengt Anker säger i intervjun att de inte stött på några direkta 
problem under internationaliseringsprocessen. Han fortsätter med att det dock är viktigt att ha 
tålamod för att det dröjer innan handeln börjar röra sig. Detta på grund av att många konsumenter 
är konservativa.  Hollensen (2011) menar att ju intensivare konkurrensen är desto troligare är det 
att företaget väljer att internationalisera sig genom metoder som är mindre resurskrävande, såsom 
indirekt eller direkt export. Detta stämmer överens med hur Oatly agerar då det finns en 
konkurrens på marknaden vilket påverkar deras val av inträdessätt. Därför håller sig Oatly till den 
mindre resurskrävande metoden export. 
 

5.2.6.3	  Önskade	  egenskaper	  hos	  tillvägagångssättet	  
Vad gäller val av inträdessätt i förhållande till risk och kontroll anser vi att Oatly är ett riskavert 
företag då de väljer att ha goda förkunskaper om landet innan och sedan enbart handlar via 
export. De har ingen kontroll genom dotterbolag i utlandet utan allting kontrolleras i Sverige 
genom produktion på sin egen produktionsanläggning. Precis som Abba Seafood anser vi att de 
mer baserar sina val av inträdessätt på marknaderna i sig, inte utifrån val av kontrollnivå eller 
risk. 
 

5.2.6.4	  Transaktionsspecifika	  faktorer	  
Precis som Abba tycks inte heller Oatly ha någon större sakkunskap i detta sammanhang som 
påverkar deras val av inträdesmetod. Vad Oatly gör är att samarbeta med distributörer i Tyskland 
och Spanien, och även i andra länder endast via export och inte genom utförligare sakkunskap. 
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6.	  Slutsats	  
I det här kapitlet redogör vi slutsatsen som studien lett fram till baserat på mina teorier och min 
analys, för att sedan besvara uppsatsens frågeställning. För att avsluta ger vi själva ett kort 
förslag till framtida forskning. 
 

6.1	  Resultat	  
Syftet med uppsatsen har varit att studera vilka faktorer som är viktiga att tänka på vid en 
utlandsetablering. För att uppfylla syftet hade vi frågeställningen ”Vilka faktorer är viktiga vid 
val av etableringsstrategi för svenska livsmedelsföretag vid en etablering i Tyskland respektive 
Spanien?”. 
 
Genom denna studie har vi kommit fram till att den faktor som tycks var allra viktigast vid 
etablering i Spanien och Tyskland är marknadskunskap. Både Abba Seafood och Oatly har inför 
sina etableringar i Tyskland och Spanien genomfört marknadsundersökningar genom besök på 
plats och konsumentundersökningar för att få kunskap om marknaderna och se om det skulle vara 
lönsamt för deras produkter.  

För Abba Seafood har också de interna faktorerna erfarenhet och produkt varit 
viktiga då deras produkter är ganska speciella och nischade sett från ett internationellt perspektiv. 
De har utifrån sina produkter en ganska begränsad marknad och har utvecklat sin 
marknadskunskap utifrån den. De har även skaffat sig erfarenheter sedan innan av den tyska 
marknaden, vilket också påverkat valet av etableringsstrategi i Tyskland. Det psykiska och 
sociokulturella avståndet är även viktigt för Abba på grund av deras speciella produkt och olika 
smakpreferenser och preferenser på förpackningars utformningar skiljer sig åt mellan Sverige, 
Tyskland och Spanien. Hos Oatly, där produkterna är mer internationellt gångbara är detta en 
faktor av mindre betydelse. 
 
Att enligt Uppsalamodellen börja exportera till en ny marknad och steg för steg utveckla sin 
exportverksamhet i takt med att företagen får ny kunskap om marknaden tycker jag känns lite 
gammalmodigt. Denna modell verkar överges alltmer och att fokus nu istället ligger på att 
företagen skaffar sig så mycket kunskap som möjligt innan för att sedan göra en bedömning om 
vad som ska exporteras och hur mycket. Ett undantag till detta är Abba Seafoods export till 
Spanien som inleddes utan större kunskapsinsamling, men å andra sidan sker exporten till 
Spanien till största delen till skandinaver, vilka redan är deras största konsumentgrupp som de 
kände väl sedan tidigare. 
 

6.2	  Förslag	  till	  framtida	  forskning	  
Eftersom denna studie genomfördes på enbart två företag skulle det vara intressant att göra en 
liknande studie fast på ett större antal företag inom samma bransch för att på så sätt kunna göra 
en generalisering. Samtidigt skulle det vara intressant att göra en studie med ett flertal företag fast 
i en annan bransch för att sedan kunna jämföra branscherna emellan. För framtida forskning 
skulle det också vara intressant att studera vidare hur internationaliseringsprocessen ser ut för 
utländska företag när de etablera sig i Sverige.  
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8.	  Bilagor	  
 
8.1 Frågeformulär Abba Seafood 
 
Vad heter Ni? 
 
Vilken position har Ni i företaget? 

 
Hur länge har ni vart verksam i livsmedelsbranschen? Hur ser verksamheten ut? 

  
Vilka varor exporteras? 

 
Hur ser exporten ut? 

 
Varför har ni valt att etablera er i Tyskland och Spanien? 
 
Vad för slags kunskap hade ni om dessa marknader innan ni började exportera dit? 

 
Hur skaffade ni er kunskap om dessa marknader? 

 
Vilken kunskap tycker ni behövs för att etablera sig på en utländsk marknad? 

 
Hur ser ni på den tyska marknaden? 
 
Hur ser ni på den spanska marknaden? 
 
Hur ser ni på framtiden i dessa marknader? 

 
Stötte ni på några problem under etableringsprocessen? Om ja, i sådana fall vilka? 
 
Har eventuella kulturskillnader påverkat hur ni gått till väga? 

 
Skiljer sig den spanska och tyska marknaden ifrån varandra? Skiljer sig dessa marknader från den 
svenska? Om ja, på vilket sätt? 
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8.2 Frågeformulär Oatly 
 

Vad heter Ni? 
 
Vilken position har Ni i företaget? 
 
Hur länge har ni varit verksam i livsmedelsbranschen? Hur ser verksamheten ut? 

 
Vilka varor exporteras? 
 
Hur ser exporten ut? 
 
Varför har ni valt att etablera er i Tyskland och Spanien? 
 
Vad för slags kunskap hade ni om dessa marknader innan ni började exportera dit? 
 
Hur skaffade ni kunskap om dessa marknader? 
 
Vilken kunskap tycker ni behövs för att etablera sig på en utländsk marknad? 
 
Hur ser ni på den tyska marknaden? 

 
Hur ser ni på den spanska marknaden? 
 
Hur ser ni på framtiden i dessa marknader? 
 
Stötte ni på några problem under etableringsprocessen? Om ja, i sådana fall vilka? 

 
Har eventuella kulturskillnader påverkat hur ni gått till väga? 

 
Skiljer sig den spanska och tyska marknaden ifrån varandra? Skiljer sig dessa marknader från den 
svenska? Om ja, på vilket sätt? 

 
 

Följdfrågor Oatly 
 
I vilket/vilka länder fungerar handeln bäst respektive sämst? 
 
 
 
	  


