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Sammanfattning: 

 

Internationalisering genom mellanhänder är ett vanligt sätt för små och medelstora 

företag att expandera sin verksamhet till nya marknader. Orsaken är att expansion görs 

möjlig till nya marknader genom bryggning av distanser samt den relativt låga 

finansiella risken som internationalisering genom mellanhänder innebär. Resurser att 

expandera organiskt är något som små och medelstora företag ofta inte har. Det saknas 

forskning som förklarar hur framgångsrika mellanhandssamarbeten uppnås och många 

företag misslyckas eller når inte full potential. Vårt syfte med studien är att skapa 

förståelse för de faktorer som påverkar ett framgångsrikt samarbete med utländska 

mellanhänder. Inledande intervjuer och genomgång av teori visade att identifiering av 

bra mellanhänder, kontroll och vidareutveckling av relationen är viktiga faktorer för 

framgångsrika mellanhandssamarbeten. Med detta som utgångspunkt skapade vi en 

enkät för att undersöka vilken erfarenhet svenska internationaliserande små och 

medelstora företag har. En modell baserad på svaren på enkätfrågorna som redovisar 

faktorerna och deras förhållning till framgång finns presenterad i slutsatserna.  
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1.0 Inledning 
 

I detta inledande kapitel kommer vi att förklara ämnet vi har valt att arbeta med samt de 

faktorer som vi anser viktigast för denna studie. Vi kommer nedan att presentera 

bakgrunden till ämnet samt föra en problemdiskussion. Vidare kommer vi att presentera 

studiens frågeställning och syfte. Avslutningsvis beskriver vi studiens disposition.  

 

1.1 Bakgrund 

 

Internationalisering för världens företag har blivit viktigare i takt med ökande 

globalisering. Det innebär att företag i dagens moderna samhälle ställs inför utmaningen 

att överleva på en global marknad. Världsmarknaden blir mer homogen och 

handelshinder minskar hela tiden, dock existerar fortfarande stora kulturella skillnader 

mellan olika marknader som försvårar internationaliseringsprocessen (Bauman, 2000). 

Kulturella skillnader är ett av de största hindren när det handlar om att göra 

internationella affärer (Yalcinkaya & Griffith, 2006). 

 

När företag ska internationalisera sin verksamhet finns det två olika sätt att göra det på. 

Företagen kan internalisera respektive externalisera sin internationalisering. 

Internalisering innebär att företagen bygger upp en egen organisation på den nya 

marknaden. Exempelvis öppnar upp ett säljkontor i landet eller genom att köpa upp ett 

existerande företag. Det är emellertid ovanligt att företag startar upp organiskt direkt på 

en ny marknad. Att växa genom att internationalisera verksamheten till en ny marknad 

organiskt kräver resurser som små och medelstora företag ofta saknar (Hollensen, 2007).  

 

Det finns en del nyckelfaktorer som är viktiga för en exportörs val av 

internationaliserings metod. Vilket sätt exportören väljer att använda i sin 

internationalisering beror enligt Eriksson et. al. (2006) på en rad faktorer. I sin artikel 

nämner han att företag som kan och vet mycket om marknaden, marknadens tillväxt, 

kulturella skillnader samt kunder förefaller att i stor utsträckning använda sig av 

internalisering (Eriksson et. al. 2006). Men när ett litet eller medelstort företag vill 
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etablera sig på nya marknader saknar de oftast kunskap om marknaden och det vanligaste 

beteendet då, är att företagen väljer etableringsformer som är mindre kapitalkrävande 

samt där det inte behövs lika mycket förkunskap (Hollensen, 2007). 

 

Enligt Uppsala modellen (Johanson & Vahlne, 1977, 1990) är det vanligast att företag 

stegvis ökar sitt åtagande på nya marknader i takt med att de lär sig mer och vinner 

erfarenhet. Därför är det brukligt att företag för att ta sig in på nya marknader använder 

sig av agenter eller distributörer, som är organisationer och personer med kännedom om 

den lokala marknaden. Detta är ett sätt att överbrygga befintliga distanser och lära sig den 

nya marknaden genom erfarenheten som kommer efter att en tid gjort affärer där. Det 

medför en mycket lägre risk finansiellt än vad det gör om ett företag direkt gör en stor 

investering på en ny marknad. När ett företag externaliserar sin internationalisering så 

använder de sig av någon extern mellanhand som säljer deras produkter på den nya 

marknaden. Detta innebär naturligtvis mindre ansvar och uppbindande av resurser än att 

växa organiskt (Hollensen, 2007).  

 

Export kan delas in i två olika typer, indirekt export och direkt export. Indirekt export är 

när tillverkande exporterande företag anlitar oberoende organisationer lokaliserade inom 

det producerande landets gränser, för att sälja på nya marknader. Försäljningen genom 

indirekt export är för företagen av samma karaktär som inhemsk försäljning. Företagen 

gör ingen global marknadsföring eftersom deras produkter säljs på nya marknader av 

andra aktörer. Den här typen av export passar bra för företag som har begränsade 

internationella expansionsplaner, men ändå vill exportera lite för att få bättre volymer. 

Denna typ av expansion har även fördelen att den kan användas av företag med små 

resurser, som finansiella medel eller tillgång till försäljningskanaler (Hollensen, 2007).  

 

Det är viktigt för företag som internationaliserar genom indirekt export att vara medveten 

om att det finns vissa risker även med detta exportsätt (Hollensen, 2007; Roath & 

Sinkovics, 2006; Deligonul & Cavusgil, 2006). Riskerna består i att företagen släpper all 

kontroll i hur produkterna marknadsförs och säljs. Produkterna kan komma att säljas 

genom mindre passande säljkanaler, vidare kan service och säljsupport skötas dåligt. 

Riskerna kan leda till att varumärket skadas, vilket kan leda till en potentiell förlorad 
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framtida vinst (Hollensen, 2007; Beaujanot et. al. 2006). Det finns fem huvudsakliga 

mellanhänder att använda för indirekt export. Dessa är att sälja genom en köpande agent, 

mäklare, exportföretag/exporthus, handelsföretag och piggyback (Hollensen, 2007).    

 

Direkt export uppstår då tillverkande företag eller exportörer säljer direkt till en köpare 

eller importör på en utländsk marknad. Även med direkt export kan internationaliseringen 

vara externaliserad och företagen släpper då mycket kontroll (Roath & Sinkovics, 2006). 

Direkt externaliserad export innefattar export via utländskt baserade mellanhänder så som 

agenter eller distributörer. Termerna agent och distributör används ofta felaktigt och 

blandas ihop, dock är det stor skillnad mellan dem. Distributörerna har till skillnad mot 

en agent periodvis ägande i godset, en distributör köper för att sälja när en agent bara 

säljer. En distributörs risktagande och finansiella ansvarstagande är till skillnad från en 

agent betydande. Distributörer tjänar pengar på skillnaden mellan inköpspris och 

försäljningspris på godset, en agent tjänar provision på det han säljer. Huvudfördelen med 

både agenter och distributörer är att de har stor marknadskännedom vilket företaget som 

exporterar ofta saknar (Hollensen, 2007). En fördel förutom den relativt låga finansiella 

insatsen som samarbete med agent eller distributör ger, är att ett lyckat samarbete ibland 

kan innebära att företag gratis får tillgång till nya marknader genom agents nätverk 

(Beaujanot et. al. 2006). 

 

Det har blivit allt viktigare för företag att exportera till alla ekonomier. Den växande 

världsekonomin har gjort att förhållandet mellan exportör och dess lokala mellanhand har 

blivit en av de viktigaste frågorna i internationella affärer (Yalcinkaya & Griffith, 2006). 

 

När ett samarbete med utländska agenter eller distributörer uppstår bildas en relation 

mellan det exporterande företaget och mellanhanden. Att välja en bra mellanhand kan bli 

mycket lönsamt för ett litet eller medelstort företag eftersom mellanhanden 

tillhandahåller med nya marknader och exponerar produkten till fler konsumenter till en 

liten kostnad. En bra mellanhand bör vara branschkunnig, språkligt kompatibel och passa 

företagets profil (Ma, 2006). Många förväxlar däremot den låga finansiella risken med ett 

lågt krav på engagemang från företagets sida. Solberg (2006) anser att företag måste se 

mellanhands samarbeten som investeringar om de vill nå framgång eftersom en 
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mellanhand utan stöd och kontroll på hemma marknaden inte kommer att vilja gynna det 

exporterande företaget utan bara sig själv. Studier bekräftar detta genom att föreslå att 

framgång kommer genom informationsutbyten och tillit vilket kräver att det exporterande 

företaget kontinuerligt jobbar tillsammans med och stöder sin mellanhand (Gripsrud et. 

al. 2006).   

 

Trots att det är väldigt vanligt att internationalisera via en utländsk mellanhand saknas det 

teorier om den dynamiska processen att skapa, underhålla och utveckla framgångsrika 

mellanhandsrelationer (Timlon & Hilmersson, 2008). Det leder oss till vår 

problematisering där vi beskriver problemet och kommer fram till en frågeställning. 

 

1.2  Problematisering 

 

Det existerar mycket teorier och forskning kring internationaliseringsmetoder av företag. 

I dessa teorier diskuteras olika internationaliseringssätt, där ett av dem är att 

internationalisera genom utländska mellanhänder (Hollensen, 2007; Kent Eriksson et. al. 

2006). Genom att inleda detta arbete och då börja studera teorier och vetenskapliga 

artiklar, har vi fått uppfattningen att dessa relationer är mer komplext att initiera samt 

upprätthålla än vad teorierna beskriver. Det bekräftas av Timlon & Hilmersson (2008) 

som skriver, trots att det finns mycket teori om tillvägagångssätt vid internationalisering 

så finns det ovanligt lite teori om hur företag gör för att underhålla relationerna de skapar 

med sina mellanhänder. De skriver att det kan bero på att det är en dynamisk process som 

är svår att analysera men det gör inte att det blir mindre viktigt (Timlon & Hilmersson, 

2008). Det har visat sig att många exportörers internationalisering genom mellanhänder 

är ogenomtänkta och i många fall misslyckas de (Deligonul & Cavusgil, 2006; Solberg, 

2006). Ett misslyckande bör inte bara mätas finansiellt. Vad många inte inser är att utöver 

den relativt låga finansiella förlusten kan ett företag också genom samarbete med en 

olämplig mellanhand skada sitt varumärke och förlora potentiell vinst (Beaujanot et. al. 

2006).  

 

Att identifiera och hitta en bra mellanhand är en av de viktigaste faktorerna för en 

framgångsrik internationalisering, men att välja mellanhand är svårt (Beaujanot et. al. 
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2006). Hollensen (2007) talar om att exportörer kan använda sig av nätverk, institutioner, 

headhunta konkurrenters mellanhänder samt marknadsföra sig i lämpliga facktidningar i 

processen att välja mellanhand. När det kommer till processen att välja mellanhand på 

nya marknader så finns det tre olika synsätt att bedöma mellanhanden från (Ma, 2006). 

Dessa är Resursbaserad, Nätverksbaserad samt teorin om att institutioner spelar en 

betydande roll. Enligt det resursbaserade synsättet pekar Ma (2006) på att mellanhandens 

resurser är den viktigaste faktorn vid valet av mellanhand. Nätverksteorin hävdar att det 

är genom nätverken företag till största del finner sina mellanhänder. Den institutionella 

teorin bygger på att staten sätter regler som mellanhanden måste känna till och kunna 

arbeta efter och att detta avgör. Staten sätter upp regler som företagen måste följa, 

svårigheten att ha vetskap om lagar och regler på utländska marknader gör mellanhanden 

viktig för det exporterande företagets fortlevnad på marknaden (Ma, 2006).  

 

Efter val av mellanhand kan en lyckad relation leda till att företaget lyckas etablera sig på 

fler marknader genom mellanhandens nätverk. Detta pekar på att valet av mellanhand 

inte bara är viktigt på kort sikt, men kan också ge mervärde på längre sikt. Valet av 

mellanhänder är väldigt komplicerat för företag, som måste beakta flera faktorer för att 

lyckas i ett så tidigt skede i sin internationaliseringsprocess som vid val av mellanhand 

(Beaujanot et. al. 2006). Ma (2006) nämner många kritiska kriterier som alla är viktiga 

och hävdar att det är svårt att utvärdera till exempel en mellanhands nätverk medan det är 

lätt att utvärdera mellanhandens tekniska kunnande eller dennes språkkunskaper. En 

annan viktig del i mellanhandssamarbeten är hur kontroll upprättas i relationen 

(Deligonul & Cavusgil, 2006). 

 

Ett praktiskt problem uppkommer i och med att mellanhandens vinst är direkt knyten till 

hur mycket denne säljer. Konsekvensen av detta kan bli att mellanhanden enbart bryr sig 

om försäljningen och inte arbetar för att utveckla marknaden eller bygga ett varumärke 

(Hollensen, 2007). Det bekräftas av Solberg (2006) som säger att mellanhänder handlar 

opportunistiskt. En mellanhand spenderar hellre sin tid på försäljning än på till exempel 

utveckling, informationsinsamling eller varumärkeshantering (Hollensen, 2007). Det här 

fenomenet blir ett problem när ett företag som har en långsiktig strategisk planering, 

anlitar en mellanhand som visar sig bara tänka kortsiktigt. Företag kan då få problem med 
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att engagera mellanhanden i långsiktiga beslut och planeringar eftersom mellanhanden 

kan ha svårt att koppla detta engagemang till ökad försäljning för denne (Solberg, 2006). 

 

Att kontrollera en mellanhand är ett av de svårare men kritiska momenten i att bygga en 

stark och framgångsrik relation mellan exporterande företag och mellanhänder (Roath & 

Sinkovics, 2006). Kontroll av mellanhänder är en av de viktigaste framgångsfaktorerna i 

en exportörs verksamhet, men även något av det svåraste att lyckas med. Kontrollen sker 

antingen via lagar, kontrakt och regelverk eller genom en relation med tillit och 

förtroende (Deligonul & Cavusgil, 2006). Enligt Roath & Sinkovics (2006) så tenderar 

företag idag att i allt mindre grad styra och kontrollera sina agenter genom kontrakt och 

lagar. Företagen skapar istället tillit och kontroll genom långvariga relationer. Relationer 

drivs enligt Solberg (2006) av strukturella faktorer som ömsesidigt beroende och 

otillräckliga resurser från båda parter. Relationer drivs även av utbyte av 

marknadsinformation, eller andra processdrivare så som sociala band. Gripsrud et. al. 

(2006) skriver att informationsutbytet spelar stor roll för mellanhandens framgång. De 

hävdar att exportörens tillit till en mellanhand är baserat på hur parterna delar information 

med varandra. Ett välutvecklat informationsutbyte stärker relationen. 

 

Utbyte av information är som ovan nämnt en viktig del i ett företags lärandeprocess 

(Gripsrud et. al. 2006). Roath & Sinkovics (2006) hävdar att utvecklingsprocessen är det 

som skapar tillit samt flexibilitet för ett företag i deras mellanhandssamarbete. De anser 

att den löpande utvecklingsprocessen är ett kritiskt moment, när det kommer till att skapa 

en tillfredställande relation. Vilket i sin tur är kritiskt för mellanhandens möjlighet till 

framgång. Utifrån den teori vi har studerat kring ämnet mellanhandsrelationer, har vi 

noterat att det finns mycket teori om olika praktiska tillvägagångssätt för att kontraktera 

och använda sig av mellanhänder. Dock finns väldigt lite teori som tar upp relationen 

mellan tillvägagångssätt och mätbar framgång. Det är intressant att se genom vilka 

faktorer små och medelstora exporterande företag lyckas skapa hållbara och 

framgångsrika relationer med utländska mellanhänder och hur företag bör gå tillväga för 

att skapa och utveckla sådana relationer. 
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1.3  Frågeformulering  

 

Vår frågeformulering är:   

 

Vilka faktorer är viktiga för små och medelstora exporterande svenska företag för att 

skapa och utveckla framgångsrika mellanhandsrelationer på utländska marknader?  

 

För att på bästa sätt kunna besvara frågan har vi brutit ner den i tre underfrågor som är 

grundade efter teorierna vi studerat kring ämnet i problematiseringen. 

 

Följdfrågorna är: 

 

 Hur identifierar och utvärderar exporterande företag mellanhänder? 

 

Under denna underfråga kommer vi att undersöka dels i vilka forum exporterande företag 

hittar och får kontakt med potentiella mellanhänder. Här kommer vi också att undersöka 

vilka egenskaper hos mellanhanden som är viktiga för att bygga en framgångsrik relation. 

 

 Hur kontrollerar exporterande företag sina mellanhänder? 

 

Eftersom exporterande företag släpper mycket kontroll då de internationaliserar genom 

utländska mellanhänder, kommer vi under denna fråga att leta efter verktyg och 

tillvägagångssätt som exporterande företag kan använda sig av för att upprätta kontroll 

och tillit i mellanhandsrelationen. 

 

 Hur utvecklar exporterande företag mellanhandsrelationer? 

 

Denna underfrågas syfte är att få en uppfattning om hur parterna i relationen drar fördel 

av respektive parts kunskaper och expertisområden. Vi vill se hur parterna går tillväga för 

att utnyttja relationen till att utbilda varandra och på detta sätt bygga en fast grund till 

utveckling.  
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1.4   Syfte  

  

Denna studie har tre huvudsakliga syften, dessa är: 

 

 Att beskriva hur svenska exporterande företag internationaliserar sin verksamhet 

genom utländska mellanhänder. 

 Att analysera vilka faktorer som ligger till grund för svenska exporterande 

företags framgångsrika mellanhandsrelationer. 

 Att tillhandahålla rekommendationer hur svenska exporterande företag kan bli 

mer framgångsrika i sina relationer med utländska mellanhänder.  

 

1.5 Disposition  

 

Kapitel 1: I detta kapitel beskriver vi varför ämnet är viktigt och beskriver problemet. 

Kapitel 2: Detta är metodkapitlet där vi förklarar hur denna uppsats är genomförd och då 

ger läsaren chansen att bedöma dess trovärdighet. I denna del kommer vi att redogöra för 

studiens informations insamlande samt forskningsmetod och hur vi har använt dessa.  

Kapitel 3: Här kommer vi att presentera relevant befintlig teori. Teorierna som vi 

använder kommer att ligga till grund för vad vi ska leta efter i empirin och utgöra ett 

ramverk för denna uppsats.  

Kapitel 4: Är uppsatsens empirikapitel där vi presenterar vår insamlade information från 

verkligheten, som vi har fått genom både personliga intervjuer samt enkätfrågor till 

företag som arbetar med utländska mellanhänder.  

Kapitel 5: Här placerar vi våra egna analyser som grundar sig på vad vi hittat i teorin och 

empirin.  

Kapitel 6: I detta avslutande kapitel presenteras de slutsatser vi drar av denna studie, 

studiens svagheter och våra rekommendationer. 

Kapitel 7: I detta kapitel presenterar vi de källor vi använt. 

Kapitel 8: Bilagor. 
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2.0 Metod 
 

I detta kapitel kommer vi att presentera den metod vi har använt. Studien kommer att 

vara uppbyggd kring en undersökningsenkät för att mäta faktorer som påverkar 

mellanhandsrelationer mot framgång. Undersökningsenkäten kommer även att 

kompletteras med fallstudier. 

 

Vi kommer att skicka enkäten till 120 små och medelstora företag i södra Sverige som 

alla använder sig av minst en mellanhand på olika marknader i världen. Dessa enkäter 

kommer att skickas via e-post till företagen. Frågorna vi väljer kommer vara baserat på 

den teori som finns om mellanhandsrelationer. Enligt vår undersökning finns dock ingen 

studie som mäter framgångsfaktorn mot dessa teorier vilket vi ämnar göra. Vi har även 

valt att göra kompletterande kvalitativa studier genom att intervjua två företag som 

använder sig av mellanhänder. Företagen är Viking Toys i Torsås och Norden Machinery 

i Kalmar. Vi kommer också att göra en intervju med en representant från exportrådet 

eftersom de har väldigt mycket erfarenhet av att arbeta med mellanhänder på utländska 

marknader. Intervjuerna och teorierna kommer att användas som grund för att utforma 

enkäten samt att tolka enkätsvaren. Enkäten kommer att skickas till de 120 utvalda 

företagen och sedan kommer vi att samla ihop all information från de som svarar och 

presentera den i empirin. Matriserna som svaren presenteras i och de kompletterande 

intervjuerna kommer att hjälpa oss att dra slutsatser rörande vår frågeställning. 

 

2.1 Forskningsansats 

 

Vid val av ansats finns det induktiv, deduktiv eller abduktiv forskning. Induktiva studier 

innebär att man först letar i empirin och med hjälp av uppgifterna från empirin hittar 

passande teorier. En deduktiv ansats innebär att studien börjar i teorin, för att sedan testa 

teorier på verkligheten (Patel & Davidsson, 2005). Vår studies forskningsansats är det 

som Dubois & Gadde (2002) beskriver som abduktion. Det är ett systematiskt växelspel 

mellan både den induktiva och den deduktiva ansatsen. Det innebär att studien växelvis 

görs med utgångspunkt i teorin respektive empirin (Dubois & Gadde, 2002) 
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Vi kommer att börja denna studie med att gå ut i empirin och göra intervjuer eller 

fallstudier induktivt. Det betyder att vi börjar i empirin och identifierar lämpliga teorier 

efteråt. Väl i den passande teorin och med hjälp av våra fallstudier kommer vi att forma 

en enkät som mäter framgångsfaktorn i förhållande till dessa teorier. Den delen av 

studien blir då deduktiv då vi testar de valda teorierna i verkligheten. Vi använder detta 

växelspel mellan induktivt och deduktivt och resultatet blir som vi nämnt tidigare, en 

abduktiv forskningsansats (Dubois & Gadde, 2002). 

 

 

Växelspel mellan induktiv och deduktiv blir abduktiv ansats. 

 

Vi anser att denna forskningsansats är den bäst lämpade får vår uppsats eftersom det är 

viktigt med korrekta frågor i en uppsats innehållande en enkät (Fowler, 2003). Våra 

induktiva fallstudier tillåter oss då att få empiri innan enkätfrågorna är klara vilket leder 

till en ökad förståelse för vilka frågor vi bör ställa som vi kan missa i teorin. Det är 

viktigt för oss att inte bara mäta framgångsfaktorn mot teorin, utan också förstå vilka 

faktorer företagen anser är de relevanta faktorerna att mäta. Intervjuerna vi gjort gör det 

även lättare för oss att tolka svaren vi får från enkäterna, då vi i intervjuerna fört en 

djupare diskussion. Denna abduktiva ansatsen ger oss alltså möjlighet att kombinera 

resultaten från enkäten med de från fallstudierna (Dubois & Gadde, 2002) och vi anser att 

det ger våra frågor relevans och våra slutsatser mer tyngd. 

 

 

 16



2.2 Undersökningsmetod 

 

Vår undersökningsmetod i den här forskningen kommer att vara en kombinerad kvalitativ 

och kvantitativ. Intervjuerna i steg 1 är kvalitativa vilket innebär att frågor som varför gör 

ni det och hur gör ni det kan bli besvarade. En kvalitativ undersökning ger fördelen att vi 

kan gå in mer på djupet än vad vi kan göra nät vi gör en kvantitativ (Merriam, 1994). Det 

genom att möjlighet ges att kunna ställa följdfrågor som gör det lättare för den tillfrågade 

att förstå meningen med frågan. Det gör det också lättare för oss att tolka svaren eftersom 

vi kan fråga om det är något som är oklart (Bryman & Bell, 2005). 

 

Den kvantitativa studien i steg 2 ger fördelen att det går att generalisera den slutsats vi 

kommer fram till i större utsträckning (Fowler, 2003). I denna studie kan vi alltså få 

möjlighet att generalisera slutsatserna vi kommer fram till. På det viset att vi kan anta att 

slutsatserna stämmer även för andra liknande företag som inte har deltagit i studien men 

är av liknande karaktär. Det är enkäten som är den kvantitativa delen av studien, vilket 

innebär att frågorna som ställs är mer i stil med ’hur många’ eller ’hur mycket’ (Bryman 

& Bell, 2005). Våra frågor utformar vi som påståenden som företagen kan instämma eller 

inte med på en skala från 1 till 5. Frågorna kommer att baseras på grundfrågeställningen 

för kvantitativa studier som är just ’hur många’ eller ’hur mycket’ (Bryman & Bell, 

2005). Generaliseringen gör vi möjlig genom att samma frågor ställs till många små och 

medelstora företag med erfarenhet av mellanhandssamarbeten i Sydsverige. Detta ger en 

stor sannolikhet att andra små och medelstora företag i Sydsverige skulle svara liknande 

angående deras mellanhandssamarbeten. Vår kombinerade studie kan ge både djup för 

bättre förståelse och en bredd för generalisering och rekommendationer. 

 

2.3 Steg 1 – Kvalitativa fallstudier 

 

Vår första undersökningsstrategi kommer att vara tre fallstudier. Vi kommer att intervjua 

Viking Toys i Torsås, Norden Machinery i Kalmar samt Exportrådet i Kalmar. Detta 

kommer att vara kompletterande studier med syfte att hjälpa oss att komma fram till bra 

enkät frågor, få bättre förståelse för problemet, få en djupare förståelse för svaren som 

enkäten ger samt styrka våra slutsatser (Merriam, 1994). En fallstudie beskrivs av Patel & 
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Davidsson (2003) som en undersökning på en mindre och avgränsad grupp. Det kan vara 

en individ, grupp eller en organisation. Merriam (1994) tycker att urvalet av informanter 

bör vara baserat på förutnämnda kriterier. I denna studie kommer vi att hålla intervjuer 

med representanter på de utvalda företagen som arbetar med och ansvarar för företagens 

mellanhandsamarbeten. Vi intervjuar även exportrådet då de har stor erfarenhet av att 

hjälpa internationaliserande företag med bland annat deras mellanhandsrelationer. 

Fallstudier används ofta vid studier av processer (Patel & Davidsson, 2003) vilket Timlon 

och Hilmersson (2008) beskriver mellanhandsamarbeten som. Därför anser vi fallstudier 

vara en naturlig del i studien. 

 

2.4 Datainsamlingsteknik – Intervju 

  

Datainsamlingstekniken kommer under intervjuskedet vara primär. Det innebär att vi 

själva kommer att samla ihop den information vi behöver för att uppnå syftet med 

fallstudien. Primär datainsamling innebär att vi samlar in informationen i första hand 

genom intervjuer, egen gjorda enkäter etcetera. Till skillnad från sekundära källor som är 

Internet och böcker (Patel & Davidsson, 2003). En sekundär datainsamling innebär ofta 

en sammansättning av andra personers arbete och slutsatser baserat på det (Bryman & 

Bell, 2005). Vetenskapliga artiklar och böcker kommer i denna studie främst användas 

till problematiseringen för att vägleda oss mot en bra ansats för studien samt underlag för 

frågorna på enkäten och i teorikapitlet.  

 

Intervjuerna kommer att genomföras med vad Bryman & Bell (2005) kallar låg 

strukturering och standardisering eftersom vi kommer att låta våra intervjuobjekt tala 

relativt fritt inom ämnet mellanhänder. Vi kommer att förbereda 10-12 frågor som grund 

för intervjuerna men tillåta en diskussion eftersom vi vill ta reda på vad våra 

intervjuobjekt tycker är viktigt. En del av syftet med de kompletterande kvalitativa 

intervjuerna är som tidigare nämnts just att ta reda på vilken information och erfarenhet 

som finns för att få fram en bättre enkät.  

 

Intervjuerna utgör även ett bra komplement till enkäten när vi senare ska dra våra 

slutsatser av denna forskning. Enligt Widerberg (2002) så är en av fördelarna med 
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intervjuer att det genom att göra intervjuer blir lättare att få rätt information eftersom det 

finns möjlighet till följdfrågor. Av denna anledning tycker vi det är viktigt att vi börjar 

med att göra våra planerade intervjuer och låter dessa lägga grund för studiens 

teoriinsamling som sen blir utgångspunkten för enkätfrågorna. Dels för att veta mer om 

ämnet men också för att förstå hur en fråga bör bli ställd för att den inte ska kunna gå att 

misstolka och då förstöra trovärdigheten av den kvantitativa studien (Fowler, 2003). 

 

2.4.1 Informanter  
 

Vår första informant har varit Jörgen Johansson på Norden Machinery. Norden är ett 

företag som är världsledande på att tillverka tubfyllningssystem. Norden säljer 

huvudsakligen sina produkter på export och är verksamma över hela världen. På de flesta 

marknader säljer de genom lokala mellanhänder. Jörgen Johansson arbetar på Norden 

som Area Sales Manager. Marknaderna Johansson ansvarar för är Sydasien, Mellanöstern 

och Afrika. Johansson har stor erfarenhet av att arbeta med mellanhandsrelationer. 

 

Vår andra informant är Gösta Kjellme som är grundare och VD på Viking Toys. Viking 

Toys har sin bas i Torsås men har flyttat sin tillverkning till Thailand och exporterar 

genom mellanhänder sina produkter till över trettio länder världen över. Kjellme 

grundade företaget och har efter många år i branschen stor erfarenhet av att arbeta med 

utländska mellanhänder. 

 

Karin Darlington jobbar på Exportrådet i Kalmar och Växjö. Darlington har genom 

Exportrådets organisation stor kunskap om hur Svenska företag går till väga i sina 

relationer med utländska mellanhänder samt hur de lyckas. 

 

I kapitel 4 kommer vi att presentera var persons intervju för sig, då det skapar en helhets 

bild av vad vi har pratat om under just dessa intervjuer.  
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2.5 Steg 2 – Kvantitativ enkätstudie 

 

Vår huvudsakliga undersökningsstrategi för den här rapporten är en enkät vi skickar till 

120 små och mellanstora företag i Sydsverige som har erfarenhet av att internationalisera 

genom utländska mellanhänder. Vi väljer en kvantitativ metod vilket innebär att vi får ett 

statistiskt resultat (Fowler, 2002). Summan av svaren blir sedan det analytiska underlaget. 

Fowler (2002) säger att i allmänhet görs en enkät till en specifik del av befolkningen och 

sedan generaliseras svaren över hela befolkningen. I motsats till att ställa frågor till hela 

befolkningen som är för tidskrävande. Detta kan genomföras om de som studien 

generaliserar för är representerade i enkäten. Om någon genom studie till exempel vill 

veta vad vita medelålders kvinnor anser om något så kan till exempel tusen individer från 

denna grupp tillfrågas om ämnet, för att sedan generalisera för denna grupp människor. 

För att respondenterna ska utsättas för samma situation eller få samma förutsättningar 

kommer enkäten vara mycket strukturerad. Detta är ett måste för en kvantitativ studie om 

generalisering är önskvärd (Patel & Davidsson, 2003). En stor del av vår tid är använd för 

att utforma enkäten. Eftersom enkäten bör vara strukturerad har vi varit mycket noga med 

att enkäten inte ska innehålla ledande frågor. Det ger respondenten förutsättningar att 

svara på precis den frågan vi behöver få svar på (Fowler, 2002). 

 

2.6 Datainsamlingsstrategi – Enkät 

 

Enkäten är precis som intervjuerna en primär datainsamling vilket innebär att vi samlar 

informationen vi behöver själva (Patel & Davidsson, 2003). Enkäten kommer som 

nämnts tidigare bli mycket strukturerad och standardiserad. Det innebär att varje enkät 

kommer att se likadan ut och frågorna ger heller inte respondenten någon möjlighet att 

diskutera om ämnet. Detta är en förutsättning för att genomföra en kvantitativ studie med 

hög strukturering (Fowler, 2002). Vi genomför den kvantitativa studien för att 

trovärdigheten av våra slutsatser blir högre eftersom en kvantitativ studie representerar 

till en hög grad vilka erfarenheter som finns i näringslivet eller i verkligheten. För att 

kunna generalisera på en bredare skala och kunna ge trovärdiga rekommendationer bör en 

studie göras där de företag som är målgruppen för rekommendationerna är högt 

representerade (Bryman & Bell, 2005). Det bör även finnas en viss kvantitativ 
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representation där tillräckligt stor del av möjliga representanter blir representerade. 

Fowler (2002) berättar att en kvantitativ studie inte alltid blir som författarna har tänkt sig 

och denna uppsats trovärdighet kommer till en hög grad avgöras av just hur många 

företag som bestämmer sig för att svara på enkäten samt hur bra frågorna är ställda.  

 

Efter att vi fått svaren på enkäten kommer vi att föra över dessa till statistikprogrammet 

SPSS. Vi kommer att väga den beroende variabeln framgång eller prestationen mot de 

oberoende variablerna. De oberoende variablerna är baserade på underfrågorna i vår 

frågeställning och kommer att beröra våra valda områden som är identifiering, 

avtalsskrivande och vidareutvecklande av mellanhands relationer. Genom att väga det 

beroende variablerna mot de oberoende kan vi analysera informationen som svaren på 

enkäten ger och då undersöka vilka faktorer som är viktigast för framgång (Fowler, 

2002).  

 

Den beroende variabeln som de oberoende variablerna ska mätas emot är framgång. Vi 

kommer att fråga om framgång på tre olika sätt. Hur frågorna ställs har enligt Fowler 

(2002) stor betydelse för de svar som kommer tillbaka. Frågeställningen är den viktigaste 

delen eftersom hela sammanfattningen och slutsatsernas trovärdighet avgörs av om de 

tillfrågade har uppfattat frågan korrekt. Vi strävar efter att formulera frågorna på ett 

sådant sätt att de bara kan bli tolkade på ett sätt och enligt Fowler (2002) så är detta av 

kritiskt betydelse i en kvantitativ studie. Det bör också finnas teoretisk uppbackning av 

frågorna vilket vi kommer att leverera genom att läsa vetenskapliga artiklar och 

läroböcker. Detta för att ta reda på vad som i tidigare forskning undersökts och vilka 

slutsatser som finns idag men som inte är vägda mot faktorn framgång. Befintlig 

forskning och teori som vi har gått igenom och läst inför enkätutformningen är redovisad 

i denna studies teorikapitel. 

 

Vi ber företagen att svara på frågor om hur framgångsrika de känner att de har varit i sin 

internationalisering genom mellanhandssamarbeten samt hur stor avkastning de har fått 

på marknaderna där de verkar genom mellanhänder. Vidare frågar vi om hur mycket de 

har lärt sig om marknaden, detta för att mycket teorier och forskning kring 

mellanhandsrelationer har kommit till slutsatsen att kunskap är en viktig faktor. Bland 
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annat pekade Johanson & Vahlne redan 1977 ut att kunskap är en mycket viktig tillgång i 

företags internationalisering. Det är också viktigt för externa investerare att avkastningen 

på investerat kapital överstiger bankräntan. Svaret på hur bra företagen känner att det har 

gått och hur mycket kunskap de erhållit genom mellanhandssamarbetet kommer besvaras 

på en skala 1-5. På frågan om avkastning och finansiell framgång kommer vi att be 

företagen svara i procent och räkna dem som framgångsrika om de har 5 % eller mer.  

 

Det första blocket med underfrågor blir den första oberoende variabeln som handlar om 

identifiering och val av mellanhand. Frågorna kommer att besvaras från 1 till 5 där 1 är 

instämmer inte alls och 5 är instämmer till fullo. Vid identifiering och val av mellanhand 

frågar vi om hur företagen hittar och kommer i kontakt med potentiella mellanhänder, hur 

många mellanhänder företagen går igenom, hur mycket tid de lägger på varje enskild 

mellanhand och om mellanhanden undersöks ordentligt med referenser och möten. Dessa 

ställs sedan mot den beroende variabeln i identifieringskategorin, vilken är hur väl 

företagen upplever att det går att identifiera mellanhänder. Det hjälper oss att dra 

slutsatser om vilka faktorer som är viktiga för framgång med identifiering. Detta mäts 

sedan mot generell framgång för att visa vilket samband som finns med att 

identifieringen går väl och den generella framgången. 

 

Det andra blocket med frågor behandlar underfrågan om kontroll och avtalsskrivning. Vi 

kommer återigen att ställa frågor med en svarsskala på 1 till 5. Vi ställer frågor som berör 

hur mellanhanden kontrolleras, hur avtalen skrivs och hur ofta. Detta används sedan för 

att jämföras mot framgångsfaktorn. Dessa ställs sedan mot den beroende variabeln i 

kontrollkategorin vilket är upplevd kontroll. Det hjälper oss att dra slutsatser om vilka 

faktorer som är viktiga för framgång med kontroll. Kontroll mäts sedan mot generell 

framgång för att visa vilket samband kontroll har gentemot generell framgång. 

 

Det tredje blocket handlar om utveckling av relationen samt hur parterna utnyttjar 

relationen till att lära sig av varandras kunskaper. Här ställs frågor som handlar om 

informationsutbyten, utvecklingsmöten och utbildning för att ta reda på om detta är en 

viktig framgångsfaktor. Frågorna specificerar hur mycket resurser parterna satsar på 

utveckling, om företaget är nöjd med informationsutbytet åt båda hållen och hur stor del 
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av information som rör produktteknik samt hemmamarknad företagen låter mellanhanden 

ta del av. Men också hur mycket exporterande företag kontinuerligt tar reda på om 

slutkundens marknad samt hur stor del av denna information exportören får från sin 

lokala mellanhand. Dessa faktorer mäts sedan mot om företagen tycker deras relationer 

blir bättre över tiden. Vi använder resultatet för att urskilja om företagen är 

framgångsrika i utvecklandet av sina samarbeten. Den beroende variabeln hur 

framgångsrik företagens utveckling är mäts sedan mot generell framgång för att få fram 

hur viktigt det är att utveckla relationer med mellanhänder. 

 

2.6.1 Informanter 
 
Då vi vill generalisera och genomföra studien för små och medelstora svenska företag så 

är det viktigt att tillfråga företag av just denna sort. Enligt Fowler (2003) bör en 

urvalsgrupp i en kvantitativ studie ha utstakade kriterier för medverkan. Det är vanligt 

inom samhällsvetenskapliga studier att forskaren missar dessa gränser. Urvalet av företag 

till vår studie har skett med hjälp av Baltic Business Research Centers databas där vi har 

fått tillgång till en rad företags kontaktuppgifter, vilket har möjliggjort för oss att skicka 

enkäten till dessa. Till denna studie har vi valt små eller medelstora företag i södra 

Sverige med erfarenhet av export via agenter eller distributörer. Vi hänvisar till dessa i 

uppsatsen som mellanhänder. Små eller medelstora företag är företag med upp till 250 

anställda. Har ett företag fler anställda räknas de som stora och dessa har vi inte 

inkluderat i studien. Vi har även valt att använda oss av tillverkande företag och inte 

företag som exporterar tjänster. Vidare så är inga företag som omsätter mindre än 10 

miljoner SEK utomlands årligen med i studien. Med detta urval kan en generalisering 

göras om det rör tillverkande företag som exporterar genom utländska mellanhänder, vars 

export överstiger 10 miljoner SEK årligen och har mindre än 250 anställda. Alla 

Informanterna i studien kommer att behandlas konfidentiellt. 
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2.7 Reliabilitet, Replikation och Validitet 

 

När en undersökning bedöms görs det enligt Bryman & Bell (2005) med tre kriterier som 

är reabilitet, replikation och validitet. Reliabilitet innebär huruvida samma forskning 

skulle kunna genomföras igen vid ett senare tillfälle och om resultatet under samma 

förutsättningar skulle bli detsamma. Replikation innebär att om vi genom denna 

forsknings studie gör det möjligt att göra undersökningen igen, genom att klart och 

tydligt visa vart informationen kommer ifrån har en studie hög replikation. Validitet 

innebär hur väl slutsatserna speglar undersöknings syftet, alltså om forskaren fick svar på 

det han sökte (Bryman & Bell, 2005).  

 

Den huvudsakliga delen från denna studie blir lätt att göra igen eftersom det är möjligt att 

skicka ut enkäten igen. Men resultatet från våra kvalitativa undersökningar blir svåra att 

göra igen eftersom intervjupersonerna hela tiden får nya erfarenheter. Respondenter 

tolkar även svar olika utifrån deras personliga referensram, vilket innebär att intervjuer 

inte kan göras om med exakt samma resultat och tolkning två gånger. Kvalitativ 

forsknings främsta kritik är just enligt Bryman & Bell (2005) att forskaren själv tolkar 

utifrån sin egen referensram vilket gör att reliabiliteten blir låg. I vår studie är 

intervjuerna enbart komplement till enkäten som är huvuddelen så vi har ambitionen att 

reliabiliteten i denna studie ska bli hög. 

 

Vi kommer att skriva ut källor och göra det möjligt för läsaren att gå tillbaka och 

kontrollera vad som är sagt och vem som har sagt det. Det ger en hög grad av replikation 

eftersom det möjliggör läsaren att kontrollera och även göra om studien ifall den så 

önskar. Det enda vi inte lämnar ut kommer att vara företagen vi har skickat enkäten till då 

all medverkan i enkätstudien är anonym. 

 

Det tredje kriteriet för undersökningens trovärdighet är validitet som innebär hur väl vi 

mäter det vi vill mäta (Bryman & Bell, 2005). För att ha en hög validitet krävs en hög 

reabilitet och eftersom ambitionen är att vara trovärdiga och tydliga i vårt arbetssätt finns 

det goda förutsättningar för en bra validitet. Vi kommer oavsett utgång på enkäten visa 

upp hur väl vi har fått svar på våra frågor. 
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3.0 Teori 

 
I detta kapitel kommer vi att presentera teorier som är relevanta för ämnet. Kapitlet är 
strukturerat efter våra underfrågor.  
 
 
Det finns röster som hävdar att val av mellanhand eller internationaliseringssätt är ett av 

de viktigaste besluten för företags internationalisering. Flera faktorer påverkar detta 

beslut, internationell erfarenhet, hur kontroll kan upprättas, hur resurser ska användas och 

den finansiella risken. Internationaliseringsprocessen hävdar att företag ökar sitt ansvar 

på en marknad i takt med att de lär sig och får erfarenheter på marknaden. Många små 

och medelstora företag som ska etablera sig internationellt saknar internationell 

erfarenhet av marknaden och väljer då efter detta synsätt att etablera sig genom en 

mellanhand. Utöver internationaliseringsmodellen som undersöker företags 

internationaliseringsprocess så finns det också forskning som behandlar förhållandet 

mellan en exportör och dess mellanhand, vilket då gör att forskningen sprids utanför det 

exporterande företagets beteende (Solberg, 2006).    

 

Att göra affärer med rätt utländsk mellanhand hjälper exportören att undkomma risken att 

sakna tillhörighet på nya marknader. Risken är att exportören inte känner till den nya 

marknaden vilket är det som gör internationaliseringen okänd och svår för exportören 

(Beaujanot et. al. 2006). Att bygga en relation mellan handelspartners tar tid och är 

komplicerat. Det finns inte mycket litteratur som behandlar exportör – mellanhands 

samarbeten från den aspekten (Solberg, 2006).  

 

Forskning av exportkanaler har visat att det är svårt att bygga starka relationer med 

utländska mellanhänder. Relationerna är svåra att koordinera och det är svårt att uppnå ett 

starkt utförande (Petersen et. al. 2006). Denna studie fokuserar på den dynamiska 

exportör - mellanhand relationen, målet är att se hur svenska små och medelstora företag 

kan bli mer framgångsrika i sina mellanhandsrelationer. Underfrågorna vi kom fram till i 

kapitel 1 ligger till grund för studiens teoriinsamlande och vi rubriksätter även kapitlet 

efter dessa frågor. 
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3.1 Identifiering och val av mellanhand 

 
Att välja mellanhand ses ofta som ett diskret beslut som fattas av exportörer. Exportören 

begränsas dock i sitt beslut på grund av avsaknad av kunskap och slutkundskrav 

(Eriksson et. al. 2006). Enligt Hollensen (2007) finns det flera olika sätt att komma i 

kontakt med och identifiera mellanhänder. Dessa är att, fråga potentiella kunder, få 

rekommendationer av handelsorganisationer som till exempel exportrådet, genom att 

handplocka och locka över en konkurrents mellanhand eller att företaget annonserar i ett 

lämpligt medium som exempelvis en tidning. Det är viktigt för företag att efter 

identifiering av en till synes lämplig mellanhand, utvärdera dennes egenskaper och 

kunskap. 

 

3.1.1  Egenskaper som avgör val av mellanhand 
  

Egenskaper som är viktiga att identifiera och bedöma är mellanhandens kunskap i det 

produktområde företaget verkar inom och även dennes kunskap om den lokala 

marknaden. Mellanhandens erfarenhet är viktig, hur länge har mellanhanden funnits på 

marknaden och vilka produkter har mellanhanden arbetat med är fakta som kan 

utvärderas. Har aktören varit verksam på marknaden en längre period kan referenser tas. 

Det kan dock vara svårt att ta referenser om marknaden är psykiskt långt borta från 

hemmamarknaden, då affärer kanske görs på ett helt annat sätt och kulturen är helt 

annorlunda. Andra egenskaper som kan utvärderas vid val av mellanhänder är, vilka är 

mellanhandens expertis områden, vilka marginaler har de, kreditvärdering, dess 

kundtjänstfaciliteter samt hur duktiga de är på att marknadsföra sig och produkterna på 

ett effektivt sätt. Vad gäller marknadsföringen är det viktigt att mellanhanden förfogar 

över rätt marknadsföringskanaler så de kan nå rätt målgrupp (Hollensen, 2007). 

 

Ma (2006) anser att TCA modellen är mycket standardiserad och viktig för företags 

strategiska beslut. TCA modellen innebär att när ett företag internationaliserar ska 

företaget välja exportsätt efter kriteriet kostnad. Företaget bör enligt denna modell välja 

det alternativet som har lägst etableringskostnad på den nya marknaden (Hollensen, 

2007). Dock anser Ma (2006) att företag vid val av mellanhand inte bör använda sig av 

 26



TCA modellen, detta för att val av mellanhand under internationalisering är mer 

komplext än så. Han skriver att utöver TCA finns det tre olika synsätt som styr vilken typ 

av mellanhand som bör anlitas. Dessa är Resursbaserat synsätt, Nätverksperspektiv och 

den institutionella teorin. 

 

3.1.2 Olika synsätt vid utvärdering av mellanhänder 
 

Det resursbaserade synsättet pekar på att företag utvärderar mellanhänder baserat på 

deras resurser. Resurserna kan bestå av kapacitet, vad mellanhanden är kapabel till att 

göra. Mellandhandens kapacitet styrs av dennes förmåga att utnyttja sitt nätverk, tillgång 

till försäljningskanaler, kunskaper om marknaden och att vara en skicklig förhandlare. 

Resurserna i detta synsätt är alltså inte fysiska utan kunskapsbaserade. Mellanhanden ska 

ha stor marknadskunskap och ha tillgång till lämpliga försäljningskanaler, dessa 

egenskaper gör att mellanhanden är kapabel att sälja exportföretagets produkter på 

marknaden. Med andra ord ska en lokal mellanhand för att kunna anlitas av ett 

exporterande företag kunna garantera att de har tillräckliga resurser som kan användas på 

rätt sätt för att föda framgång på marknaden för exportören. Som handelsspecialist ska en 

exportmellanhands kapacitet också inkludera marknadskänsla, kundkrets och kanalband 

som både exportören och produktanvändare saknar fast behöver. Det är dessa kapaciteter 

som möjliggör för mellanhanden att bättre distribuera exportörens produkter på 

marknaden än exportören själv (Ma, 2006). 

 

Ma (2006) hävdar att om ett företag blir kontaktad av en intresserad mellanhand bör 

mellanhanden redan vid första kontakten känna till företaget, dess produkter och 

branschen. Mellanhanden bör ha läst sin läxa och vara specialist på produktområdet redan 

innan kontakt tas och direkt kunna leverera en lista med möjliga kunder till exportören.  

 

Det andra perspektivet Ma (2006) nämner är nätverks perspektiv. Ett socialt nätverk 

definieras som en grupp av personer och organisationer som är sammanlänkade av en rad 

olika sociala relationer. Då mellanhand väljs efter nätverkskriterium så tittar företaget 

inte så mycket på kriterier nämnda i det resurs baserade synsättet, de fokuserar mer på 

vad som finns att tillgå i det egna nätverket. Ekonomiska beslut påverkas av aktörer som 
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företaget har relationer till. Enligt nätverksperspektivet hör ekonomiska beslut hemma i 

sociala nätverk. Genom ett nätverk kan företag få tillgång till, kombinera och dela 

kunskap. Till exempel kunskap genom en aktör i nätverket som redan är aktiv på den 

aktuella marknaden eller en nära belägen marknad sedan tidigare. Resurser kan delas 

mellan olika företag i nätverket. Företag i ett nätverk kan också tillsammans vinna ny 

kunskap på ett sätt som inte vore möjligt om de agerat självständigt.  

 

Ford (2006) hävdar också att företag har olika positioner och funktioner i sina nätverk, 

och med dessa relationer följer vissa rättigheter men också skyldigheter. Aktionerna av 

en aktör i ett nätverk påverkar de andra aktörerna i nätverket. På detta vis kan andra 

aktörer i nätverket ha påverkan på hur resurser ska fördelas. Ett företags position i ett 

nätverk kan då begränsa dess val av affärspartner.    

 

Det finns många exempel på att nätverks perspektiv ofta används i företags 

internationalisering. Ett nätverksperspektiv innebär alltså att mycket uppmärksamhet 

riktas både mot det enskilda företagets aktioner men också mot nära anslutna 

organisationers aktioner. Dessa andra aktörer kan bestå av distributörer, dotterbolag, 

samarbetsföretag och dess kunder. Detta synsätt hävdar vidare att ett enskilt företags 

framgång eller misslyckande i sin internationalisering påverkas av aktioner som pågår i 

dess omgivning. Värdet av att tillhöra sociala nätverk har visat sig ha betydelse gällande 

företags förmåga att etablera sig på nya marknader och vidare expandera (Ma, 2006). 

Detta understryks också av Yalcinkaya (2006) som hävdar att företags förmåga att kunna 

konkurrera på den globala marknaden beror på hur de lyckas skapa och koordinera 

effektiva affärsrelationer. Förmågor som ett företag vinner genom en mellanhandsrelation 

influerar också företagets aktioner i relation till dess nätverk och blir därför en viktig 

faktor i valet av mellanhand. 

 

I ett nätverksperspektiv är en enskild aktör beroende av andra aktörers strategiska beslut. 

Detta faktum skapar en beroendefaktor som är dynamisk och varierar. Detta gör att 

enskilda företag ibland handlar proaktivt, reaktivt eller interaktivt. Aktörer i nätverk 

påverkas både direkt och indirekt av varandras aktioner (Andersson & Mattsson, 2006). 
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Den Institutionella teorin hävdar att inga företag är immuna mot institutionella ramverk 

vilket gör mellanhänder viktiga mycket på grund av deras kunskaper gällande regler, 

lagar och institutioner på marknaden. Enligt det här synsättet är den viktigaste 

egenskapen hos mellanhanden att denna har stor kunskap om lagar, regler och 

institutioner i regionen (Ma, 2006). Enligt Ma (2006) är det svårt för företag som är högt 

internationaliserade att veta om regler och lagar på de olika marknaderna. Regler och 

lagar ändras också ständigt, vilket gör det ändå svårare att hela tiden vara uppdaterad och 

veta vad som gäller. Enligt detta synsätt är det viktigt att ha en mellanhand med lokal 

marknadskunskap, specifikt om lagar, regler och institutioner. Det här är extra viktigt i 

nya starkt växande ekonomier eftersom sociala strukturer och det statliga styret ofta är 

starkare i dessa länder än i utvecklade ekonomier. Enligt den institutionella teorin är 

institutionerna reglerna i spelet. Kort sagt hävdar teorin att samlingen av fundamentala, 

politiska, lagstadgade och sociala regler skapar basen för utbyte, produktion och 

distribution (Ma, 2006).  

 

En väl uppbyggd affärsrelation skapar flera fördelar för bägge parter. De reducerar 

kostnader för att söka nya relationer, de gör det möjligt för en exportör att lära sig 

kundens behov samt beteende på en ny marknad och en stark mellanhandrelation ger 

exportören möjlighet att koncentrera sig på sina största och viktigaste kunder (Ford, 

2006). Ma (2006) anser att företag i valet av mellanhand i sin internationalisering bör 

applicera ett beteende som kan förklaras av alla fyra synsätten vid utvärdering av 

mellanhand. Om bara en enskild faktor utvärderas kan slutsatsen bli en vilseledande, eller 

åtminstone skapas en ofullständig bild av mellanhänderna. Om alla nämnda faktorer 

utvärderas blir bilden av de olika mellanhänderna mer komplett. 

 

3.1.3 Affärsprofilens betydelse vid mellanhandssamarbete 
 

Enligt Beaujanot et. al. (2006) är valet av mellanhand för ett företag som ska 

internationalisera kritiskt för företagets framgång på den nya marknaden. Exportörer som 

har lokala mellanhänder vars affärskaraktär överensstämmer med exportörens 

marknadssyn, kan hjälpa exportören att implementera det marknadskoncept exportören 

eftersträvar. Exportörer som ser sig som och arbetar för att vara marknadsorienterade 
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presterar bättre då de väljer internationella mellanhänder som har liknande affärskaraktär 

och som överensstämmer med exportörens marknadssyn. För att kunna göra en bra 

affärsprestation krävs att företaget hittar rätt mellanhand i det kritiska inledande 

etableringsläget av dess internationalisering. Beaujanot et. al. (2006) hävdar att 

mellanhandens kundkrets är mycket viktig och att dess sammansättning har stor betydelse 

i valet av mellanhand. Mycket forskning görs för att förstå vad kunden vill ha och 

tillfredställa kundens behov. Genom att fokusera på detta så ignoreras vikten av att välja 

rätt kund. Det glöms ofta bort att vikten för en exportör att hitta en mellanhand med rätt 

inriktning och kundkrets är väsentligt för hur exportören kommer lyckas på marknaden. 

Exportören bör därför titta på de eventuella mellanhändernas kunder och undersöka om 

det är en kundkrets som matchar exportföretagets kundsegment. Mellanhandens karaktär 

bör stämma överens med kundernas. Ett företag kan inte bara titta på mellanhänder och 

dess egenskaper utan måste också titta på marknaden, kunderna och se till att 

mellanhanden och marknaden matchar varandra (Beaujanot et. al. 2006). 

 

3.2 Kontroll och avtalsformulerande i mellanhandsrelationer 

 

När ett exporterande företag vänder sig till en mellanhand för att penetrera en ny marknad 

så finns det uppenbara risker att mellanhanden kommer att uppträda opportunistiskt. 

Eftersom exportören måste lita på ett utomstående företag för att sälja, som inte står 

direkt under dennes kontroll måste andra sätt att för skapa kontroll och tillit tillämpas 

(Deligonul & Cavusgil, 2006). En exportörs framgång genom att använda en 

internationell mellanhand beror till stor del på hur företaget lyckas implementera en väl 

fungerande kontrollfunktion. Denna typ av kontroll är sedan en faktor som hjälper de 

fristående samarbetande organisationerna att sammanlänka sina aktiviteter vilket främjar 

byggandet av ett internationellt samarbete (Roath & Sinkovics, 2006).  

 

3.2.1 Konflikters inverkan på företags mellanhandsrelationer 
 

Konflikter mellan handelspartners är vanligare i internationella än i inhemska relationer, 

eftersom kulturella skillnader och antaganden skapar missuppfattningar vilket gör 
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internationella relationer mer krävande och komplicerade. Opportunism kan uppkomma i 

dessa relationer, vilket leder till minskad effektivitet i handeln och föder också en 

opålitlighet i relationen (Solberg 2006). Deligonul & Cavusgil (2006) hävdar att 

förvånansvärt många tillverkare - mellanhands samarbeten efter en tid väljer att abrupt 

avbryta samarbetet. Det tycks råda en blindhet till de ekonomiska fördelarna som en 

långvarig relation medför (Deligonul & Cavusgil, 2006; Ford, 2006). Rationella 

ekonomiska aktörer borde skydda sina relationer genom effektivt ledarskap till en låg 

kostnad. Kan inte en relation upprätthållas genom bra ledarskap måste kontrollen ske 

genom hjälp av lagar och kontrakt vilket är en mer kostsam lösning. Interna och externa 

regler bör implementeras då de är betydelsefulla för att skydda relationen mot parternas 

framtidstänk. Parterna måste skydda sig mot varandras syn på framtida möjligheter och 

osäkerhet. Osäkerheten kring framtida beteenden skapar ett kooperativt beteende, då 

framtida opportunistiskt beteende kan uppstå. Tillit mellan organisationer kan skapas 

genom att upprätthålla en ärlig kommunikation, som innehåller all nödvändig information 

och hög transparansitet vilket minskar risken för opportunistiskt beteende (Deligonul & 

Cavusgil, 2006). 

 

3.2.2 Skapande av kontroll 
 

Kontroll upprättas genom lagar och avtal eller genom relationer med beroende. Tillit 

kontra osäkerhet kan ofta styra valet av mellanhand. Vissa använder tillit som en viktig 

faktor för att skapa kontroll, men det är inget alternativ till formell kontroll. Tillit kan 

bara verka som motivation till mellanhanden men parterna bör också ha formella avtal i 

viss utsträckning så det finns något att falla tillbaka på vid eventuell framtida konflikt. 

Tillit är något som kan liknas vid något som inte finns, då tillit är ett socialt band vilket 

inte är bindande. Om ett företag bryter ett socialt band så kan företagets rykte skadas och 

kortsiktigt ge viss negativ effekt, men om existerande avtal bryts blir det en olaglig 

handling. Företag vill inte skada sitt rykte men om valet står mellan att skada sitt rykte 

genom att bryta ett socialt band och att bryta ett kontrakt kommer företaget oftast välja att 

bryta det sociala bandet då det inta får några direkta finansiella eller rättsliga påföljder. 

Kontrakt, sociala band och rädsla för ryktesspridning är de tre starkaste fundamenten till 

att kontrollera en säljkanal med mellanhand (Deligonul & Cavusgil, 2006). 
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Exportörer har stegvis ändrat inställning gällande hur mellanhänder bäst kontrolleras. De 

har minskat tyngden från att styra genom makt, kontrakt och beroende och då ökat vikten 

av att styra relationen genom att investera i organisatoriska normer. Dessa normer är 

uppkomna ur att parterna har ett självstyre och minskar då också exportörens agent, jurist 

och transaktionskostnader (Roath & Sinkovics 2006). 

 

3.2.3 Kontrollskapande genom relationsutveckling 
 

Solberg (2006) beskriver flera drivkrafter som driver relationer framåt. Dessa är social 

bonding som helt enkelt innebär att det finns personlig vänskapsband mellan exportören 

och dess mellanhand. Är människor vänner så litar de på varandra och delar varandras 

värderingar. Om vänskap uppstår mellan individer hos exportören och mellanhanden 

kommer tilliten mellan aktörerna att öka. Att umgås och socialisera med mellanhanden är 

enligt denna teori ett redskap för att överbrygga problemet med opportunistiskt beteende. 

Detta styrks även av Ford (2006) som hävdar att sociala band mellan människor i olika 

organisationer är en viktig faktor för samarbetet dem emellan. 

 

Den andra drivkraften som Solberg (2006) nämner är att investera i relationen. Det här 

synsättet innebär att parterna visar att relationen är viktig för dem. Det har visat sig finnas 

ett samband mellan tillit och ansvar, om parterna tar ansvar för relationen så ökar tilliten. 

Parterna måste visa att relationen är värd att satsa på och visa en tydlig vilja att 

upprätthålla relationen. Det här synsättet bygger på att det finns ömsesidigt beroende som 

kan bestå av till exempel resurser, kunskap om kultur, språk och makt. Det viktiga är att 

relationen bevisligen är betydelsefull för parterna. Ford (2006) resonerar också om att 

investera i relationen. Han tycker att det är viktigt att lägga resurser på att upprätthålla 

och att utveckla långvariga relationer. Han hävdar att relationer där parterna är 

involverade till en hög grad är resurskrävande, både under relationens uppbyggnad samt 

dess fortsatta existens.    

 

Informationsutbyte är ett synsätt som koncentrerar sig på informellt och formellt 

informationsflöde av viktig information mellan exportören och dess mellanhand. Om 

parterna delar med sig av användbar information till varandra så möjliggör detta för 
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parterna att samarbeta bättre och förvandla osäkerhet till kontroll. Kommunikation är den 

enskilt viktigaste faktorn som leder till förtroende mellan exportföretaget och den 

internationella mellanhanden. Kommunikation är ett verktyg som inte bara leder till 

förtroende utan också till gemensamma värderingar och normer parterna emellan 

(Solberg, 2006).  

 

Den sista faktorn som Solberg (2006) tar upp är flexibilitet. Definitionen av faktorn 

flexibilitet är att båda parterna förväntar sig att den andra är, och också att de själva är 

villiga att tillämpa förändringar om yttre omständigheter förändras. Det har visat sig att 

när handelspartners tillämpar hög flexibilitet så blir de ofta framgångsrika, alltså finns det 

ett samband mellan flexibilitet och prestation. Flexibilitet beskrivs som en informell styr 

mekanism. Detta styrks även av Roath & Sinkovics (2006) som anser att tillit och en 

stark relation är något som blir allt viktigare och en nödvändighet för ge mellanhanden 

flexibilitet och därmed möjlighet till en bra prestation. Denna flexibilitet kommer inte 

mellanhanden att känna om exportören inte litar på honom. Därför är det viktigt att 

exportören styr mellanhanden på ett bra sätt och inte för detaljerat. Enligt detta synsätt är 

det en förutsättning att båda parter känner tillfredställelse av resultatet relationen 

frambringar. Så länge parterna är tillfredställda med resultatet kommer kontroll utvecklas 

genom tillit, men om endera parten inte känner sig tillfredställd med resultatet så kommer 

samarbetet att bli lidande och risken för opportunistiskt beteende öka (Roath & 

Sinkovics, 2006).  

 

3.2.4 Fallgropar i mellanhandsrelationer 
 

Om ett företag som internationaliserar genom mellanhand inte ser till att lära sig och få 

kunskap om den nya marknaden så finns det stor risk att mellanhanden verkar 

opportunistiskt. Kontraktsbaserat, informationsutbyte och tillit är de faktorer som 

beskrivs som kontrollmekanismer av mellanhänder. Av dessa tre faktorer är det tillit som 

styr om mellanhänderna agerar opportunistiskt eller inte. Tillit skapas genom att 

exportören införskaffar marknadskunskaper om mellanhandens marknad. Kontrakt 

behövs också men de existerar för att skapa trygghet, resultat uppnås inte genom 

kontrakt. För att göra en bra prestation på den nya marknaden krävs både tillit och 
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informationsutbyte (Deligonul & Cavusgil, 2006).  

 

Många exportörers eventuella framgång på utländska marknader vilar på hur deras lokala 

mellanhand verkar. Trots nyckelrollen som lokala mellanhänder spelar för exportörerna 

så ses de ofta av exportörer som tillfälliga lösningar och inte som det bästa alternativet 

för att göra internationella affärer. Ett utbrett antagande är att det ger låg kontroll när 

exportörer etablerar sig på nya marknader genom lokala mellanhänder och att lokala 

mellanhänder saknar potential att nå full försäljningspotential åt exportören. Detta kan 

leda till att en exportörs relation med en lokal mellanhand har en limitation som lägger 

grunden för en medioker snarare än en fantastisk prestation. Det finns många rapporter 

som hävdar att exportörer ofta misstror sina mellanhänder och ibland förväntar sig 

exportören ett svagt resultat av mellanhanden (Petersen et. al. 2006).  

.  

Det finns två olika sätt att ersätta en mellanhand. Ett av sätten är att helt enkelt byta ut en 

mellanhand mot en ny, om detta sker är det ingen tvekan om att exportören varit missnöjd 

med mellanhanden. Om mellanhanden däremot ersätts av exportföretagets egen 

säljavdelning blir det svårare att veta orsaken till att mellanhandsamarbetet avbrutits. 

Lokala mellanhänder upptäcker ofta att exportören skapar strukturella förhållanden som 

inte ger mellanhanden möjligheten att sälja så bra som de borde kunna. Men detsamma 

gäller för mellanhanden då dennes rädsla för att bli ersatt kan göra att mellanhanden 

säljer mindre än vad han skulle kunna göra, alltså mindre än hundra procent då 

mellanhanden väljer att lägga sig på medel försäljning. Detta är vanligast när 

mellanhänder arbetar med starka varumärken, för att exportören inte ska tro att det är för 

lätt att sälja produkten på marknaden (Petersen et. al. 2006).  

 

3.3 Vidareutveckling av mellanhandsrelationer  

 
Teori kring vidareutveckling av mellanhandsrelationer pekar mot att informationsflöde 

och kontinuerliga personliga möten med mellanhänder är gynnande för relationen (Roath 

& Sinkovics, 2006). Det har föreslagits att relationer är en process som ständigt kräver 

underhåll för att prestera maximalt (Timlon & Hilmersson, 2009). 
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3.3.1 Betydelsen av informationsflöde 
 

Exportörer som penetrerar nya marknader genom utländska mellanhänder minskar på 

detta sätt sin finansiella risk jämfört med internaliserad penetration. Men genom detta 

internationaliseringssätt så har inte exportören kontroll över den utländska säljkanalen. 

Eftersom exportörens förmåga att kontrollera sin säljkanal minskar så uppstår en situation 

där det finns risk för opportunistiskt beteende från mellanhanden. En mekanism för att 

undvika opportunism är genom kontrakt, men kontrakt är ofta svåra att lita på när företag 

verkar internationellt på grund av ekonomiska, kulturella och politiska skillnader mellan 

olika marknader. Det är ofta förekommande internationellt att underskrivna kontrakt i 

verkligheten aldrig används.  En annan av mekanismerna för att undkomma 

opportunistiskt beteende är att parterna har ett tillfredställande informationsutbyte (Roath 

& Sinkovics, 2006).  

 

Gripsund et. al. (2006) hävdar att det finns åtminstone två anledningar till varför 

informationsflöde är viktigt när ett företag etablerat sig på en ny marknad genom en 

mellanhand. Hur viktigt respektive omfattande informationsflödet måste vara beror på 

hur djupt och omfattande samarbetet mellan parterna är. Desto mindre ansvar som vilar 

på mellanhanden desto mer information krävs för att exportören ska kunna fatta lämpliga 

beslut. För det andra kräver exportören mycket information för att kunna kontrollera 

mellanhandens utförande. Rädsla för opportunistiskt beteende är en drivande faktor i 

detta fall. Detta resonemang styrks av Johanson & Vahlne (1977, 1990) som hävdar att 

anledningen till att information är viktigt i handelsrelationer är dels för att mottverka 

opportunistiskt beteende men också för att ge exportören större kunskap. Enligt 

internationaliseringsprocessen så bygger företag stegvis upp sin kunskap genom 

erfarenhet på nya marknader. Därför ökar de stegvis sitt ansvarstagande på den nya 

marknaden i takt med att de får mer kunskap. Enligt denna teori finns det ett tydligt 

samband mellan kunskap och resultat. 
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3.3.2 Informationskällor på nya marknader  
 

Det exporterande företaget är högt beroende av den valda mellanhanden gällande deras 

behov av korrekt marknadsinformation. Speciellt mindre exporterande företag är mycket 

beroende av mellanhanden för att få marknadsinformation. Mellanhanden bör förse 

exportören med information om mellanhandens egna behov, slutkundens behov, 

konkurrenters handlingar och gällande regler på marknaden (Gripsrud et. al. 2006). 

 

Mellanhanden behöver absolut inte vara exportörens enda källa till information, 

exportören kan också samla på sig relevant information om marknaden och också om 

mellanhanden från andra källor som till exempel konkurrenter, andra mellanhänder och 

slutkunder. Detta för att komplettera informationen som mellanhanden förser exportören 

med.  Att samla korrekt marknadsinformation har visat sig ha ett klart samband med hur 

företag lyckas i sin internationalisering. Det är billigare och enklare att samla in 

marknadsinformation genom sin lokala mellanhand än vad det är att göra det genom att 

till exempel anlita utomstående företag för en marknadsundersökning. Information som 

kommer från en pålitlig mellanhand är också lättare att lita på. Men att lita på sin 

mellanhand som enda informationsgivare innefattar en risk att mellanhanden endast ger 

exportören information som gagnar mellanhanden. Mellanhanden kan medvetet låta bli 

att ge exportören viktig information (Gripsrud et. al. 2006).   

 

3.3.3 Information som verktyg för lärande och utveckling 
 

Hur en affärsrelation utvecklar sig och hur utbredd interaktionen mellan parterna blir 

beror till stor del till på hur hög grad företagen känner att de behöver lära sig av 

varandras osäkerhet och förmåga, hur villiga de är att lära av varandra respektive att dela 

med sig av sina kunskaper. Att lära sig av varandra hjälper företagen i en relation att 

minimera osäkerhet, dock går det inte att helt eliminera osäkerhetsaspekten. Exportören 

måste lära mellanhanden det denne behöver veta om produkterna och mellanhanden 

måste utbilda exportören om den nya marknaden och dess kunder. Om exportören lär sig 

den nya marknaden och mellanhanden får mycket kunskap om produkterna så kommer 

distansen mellan företagen att minska (Ford, 2006).  
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För att uppnå tillfredställelse i en mellanhandsrelation är det viktigt att lära sig så mycket 

som möjligt om marknaden. Om exportören lyckas skapa tillfredställelse hos 

mellanhanden blir det i framtiden lätt att kontrollera denne. Att bygga kunskap om en ny 

marknad kräver att det finns ett informationsutbyte. Att ha informationsutbyte och lära 

sig av varandra kan också leda till att organisationerna i relationen söker nya lösningar 

och möjligheter. Man kan alltså säga att den geografiska distansen till mellanhanden och 

den nya marknaden skapar utmaningen att lära sig av mellanhanden. Detta främjar en 

aktiv inställning till att lära sig och att utveckla en relation med ansvar och tillit. 

Lärandeprocessen skapar en miljö där parterna uppskattar och förstår fördelarna som 

relationen kan frambringa, vilket kan vara kritiskt för att företaget bakom 

internationaliseringen ska garanteras grund kunskaper som ger dem fördelar gentemot 

konkurrenter (Roath & Sinkovics, 2006).     

 

Affärsrelationer har sin bas från sociala kontakter som sen leder till att organisationer blir 

beroende av varandra. Målet med dessa relationer är att uppnå strategisk och 

marknadsorienterad framgång. Utöver att informationsutbyte används som en 

styrmekanism är det också ett viktigt verktyg för att relationen ska bli flexibel och 

marknadsanpassad, informationen är alltså viktig ur ett lärandeperspektiv. Detta ska öka 

relationens framgång i form av resultat vilket är grunden för parterna att fortsätta med 

relationen. Exportörer som använder sig av utländska mellanhänder från ett 

lärandeperspektiv, sätter sig medvetet i och bildar en internationaliserad organisatorisk 

miljö som främjar lärande om den nya marknaden. På detta vis används 

informationsutbyte med mellanhanden både som ett led i exportörens lärandeprocess och 

som en styrmekanism i relationen. Vilket om detta sköts effektivt hjälper företaget att 

utveckla sin kapacitet och genom detta bygga en grund för relationens fortlöpande. Om 

exportören lyckas uppnå dessa mål ökar förutsättningarna att lyckas i den allt hårdnande 

konkurrensen på den globala marknaden (Roath & Sinkovics, 2006).    
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3.3.4 Informationsprocessen i en mellanhandsrelation 
 

En viktig roll för en person som arbetar med en mellanhandsrelation är att se till att 

informationsflödet fungerar i relationen. Detta för att båda parter ska ha tillgång till 

relevant information vilket ger dem möjligheten att behålla, utveckla relationen och att 

kunna få ut exportörens budskap på den nya marknaden. Det finns tre huvudsakliga typer 

av information som är viktig i en affärs relation. Administrativ information är viktig för 

att alla transaktioner ska skötas smidigt mellan parterna. Kommersiell information 

behövs för att kunna identifiera kunder och för att hela tiden kunna utvärdera sitt 

erbjudande på marknaden samt implementera erbjudandet. Teknisk information är viktigt 

om erbjudandet exportören erbjuder kunder på marknaden är invecklat och komplext 

(Ford 2006).  

 

Informations beteende är en multidimensionell konstruktion. Desto mer information 

exportören har om den nya marknaden desto bättre förutsättningar får denne att utföra en 

framgångsrik etablering på marknaden. För att upprätthålla ett bra informationsflöde med 

mellanhanden krävs tillit, vilket innebär att tillit och resultat är sammankopplade. För att 

bygga tillit krävs ett trovärdigt informationsflöde parterna emellan. Hur mycket tillit som 

byggs i relationen mellan exporterande företaget och mellanhanden styrs av 

informationsflödet. Om exportören får mycket marknadsinformation av mellanhanden får 

det en positiv effekt på förtroendet för mellanhanden. Om företaget inte får så mycket 

information av sin mellanhand men istället får marknadsinformation från andra aktörer på 

den aktuella marknaden så är det negativt för förtroendet. På samma vis är det även på 

det omvända hållet. Om mellanhanden får mycket produkt och teknisk information från 

företaget är det bra för tilliten men om mellanhanden får informationen från andra håll 

eller får försöka hitta mycket information själv så skadas förtroendet (Gripsrud et. al. 

2006). 

 

För att skapa framgångsrika relationer med mellanhänder krävs ett fungerande 

informationsutbyte mellan aktörerna. Aktörerna vinner ny marknadskunskap genom en 

form av informations flöde som går runt. Med detta menas att ett bra informationsflöde 

som rör sig kontinuerligt mellan aktörerna skapar förutsättningar för att lyckas. Tanken är 
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att ett företags problem och osäkerhet ska lösas genom en kunnig mellanhand. Man kan 

säga att mellanhanden driver företagets internationalisering. Utöver kulturella skillnader 

existerar det hos exportföretagen även en osäkerhet om produkterna kommer att sälja bra 

på den nya marknaden. Därför väljer många företag att anlita en mellanhand för att driva 

deras internationalisering. Mellanhänder används för att överbrygga olika distanser 

mellan marknader. Dessa distanser är inte ständiga utan föränderliga. Organismer, 

organisationer och samhällen är föränderliga och utvecklas ständigt i en process. Därför 

är informationsflödet enormt viktigt för exportföretagen, så de blir medvetna om 

fluktueringar på marknaden. Det finns två olika typer av informationsflöden där den ena 

är statisk, vilket innebär att den inte förändras men det är inte optimalt då omgivningen 

ständigt förändras.  Om parterna lyckas upprätthålla bra informationsflöde åt båda hållen 

kontinuerligt byggs en typ av regelbunden informationsrundgång. Detta ger en dynamisk 

förståelse för marknaden de verkar på och är en grundläggande faktor för ett 

framgångsrikt mellanhandssamarbete (Timlon & Hilmersson, 2006).  
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4.0 Kvalitativ empiri – Steg 1 

 

För att kunna leverera en bred studie och göra en bra och exakt enkät, så har vi till en 

början gjort intervjuer med representanter från företagen Norden Machinery och Viking 

Toys. Vi har även intervjuat en representant från exportrådet eftersom de har stor 

erfarenhet gällande utvärdering och val av agenter. Intervjuerna är steg ett i uppsatsen 

och har en induktiv utgångspunkt, då vi börjar i empirin för att sedan gå tillbaka till 

teorin och avgöra vilka samband som finns. Detta är en kompletterande studie som vi 

sedan bygger steg två på, den kvantitativa enkäten. Samtliga intervjuobjekt är 

intervjuade vid ett tillfälle. Alla intervjuerna gjordes i Mars 2009. Vi presenterar i detta 

kapitel intervjuerna var och en för sig för att sedan visa resultaten från enkäten. Vi 

kommer i texten bara skriva Norden som företagsnamn gällande Norden Machinery. 

 

4.1 Norden Machinery 

 

Vi har intervjuat Jörgen Johansson som jobbar som Area Sales Manager på Norden. 

Marknaderna Johansson ansvarar för är Sydasien, Mellanöstern och Afrika. Norden är 

världsledande tillverkare av maskiner för tubfyllning och är baserat i Kalmar. Norden är 

ett globalt företag där exporten uppgår till 85 procent av den totala försäljningen. 

Produkterna säljs i alla delar av världen och oftast använder de sig av en lokal agent. 

Johansson berättar att på hans säljområden i världen jobbar Norden enbart med agenter, 

man har alltså inga egna uppsatta säljkontor. Agenter är också den enda typ av 

mellanhand Norden använder sig av då de bygger tubfyllningsmaskinerna efter kundens 

önskemål. Maskinerna byggs efter beställning, företaget lagerhåller inga produkter. 

Norden arbetar också uteslutande med exklusiva agenter som enbart får ersättning genom 

försäljningsprovision. 

 

4.1.1 Identifiering av potentiella mellanhänder 
 

Johansson berättar att det finns flera olika sätt att hitta en ny agent. Ofta träffar han 

agenter på mässor eller får e-post med förfrågningar om att bli Nordens agent. Efter 
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denna första kontakt följer han sedan upp mötena eller e-posten med att besöka agenterna 

på deras hemmamarknader. För att där få en känsla om dem genom att till exempel se hur 

det ser ut på kontoret och hur de uppträder vid middagar, är de tystlåtna eller sociala 

etcetera. 

 

Ett annat sätt att komma i kontakt med en ny agent är genom att använda Nordens 

nätverk och fråga andra företag verksamma på utländska marknader om de känner till bra 

och pålitliga agenter och därifrån boka in möten. Johansson säger att han ibland frågar 

om bra agenter på mässor eller möten, sen tittar han också på vem som jobbar med 

liknande produkter. Det kan vara en fördel för Norden att använda sig av en agent som 

redan säljer till exempel tuber, då produkterna kan komplettera varandra och stärka 

helhetsintrycket av agenten som då får möjlighet att sälja mer menar Johansson. 

 

Ett tredje sätt Johansson nämner är att en längre tid ha en agent under uppsikt och se hur 

denne arbetar och även studera konkurrenters agenter som kan hittas via webben och om 

de verkar bra så kan kontakt tas. Det handlar ofta i detta fall om agenter som är 

verksamma inom samma industri som Norden. Sen utvärderar Johansson alltid agentens 

befintliga kontakter idag. Johansson påminner också om att det går att använda sig av 

exportrådet men att han inte har gjort det ännu. Vanligt är att han har två eller tre 

kandidater för ett land innan han bestämmer sig. 

 

4.1.2 Vilka egenskaper är viktiga vid valet av mellanhand 
 

Egenskaper som Johansson anser är viktiga hos en agent är att denne är 

förtroendeskapande, vilket innebär att agenten ska hjälpa till att bygga en brygga mellan 

den möjliga kunden och Norden. Agenten bör vara lyhörd så han vet om vad som händer 

i landet och Norden inte missar något offerttillfälle men också vara lyhörd gentemot 

kunden, vad kunden vill ha och vilka behov kunden har. Johansson säger också att det är 

viktigt att agenten är envis, om agenten får ett nej av en kund är det viktigt att han ändå 

fortsätter att bearbeta kunden och på detta vis kunna vara med och konkurrera om nästa 

affär. I just Nordens fall är det viktigt att agenten har tekniskt kunnande eller i alla fall ett 

intresse att lära sig. Eftersom Norden kanske är dyrast på marknaden men sitter på den 
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bästa teknologin är det självklart viktigt att agenten klarar av att förklara de tekniska 

fördelarna med Nordens produkter jämfört med konkurrenternas för kunden. De tekniska 

kunskaperna kan bedömas genom att be agenten läsa hemsidan och broschyrer för att vid 

nästa möte initiera en diskussion. En påläst och seriös agent har då mycket djupare frågor 

än en som inte är teknologiskt kunnig eller intresserad. Johansson tycker att han då genast 

får en känsla om agentens tekniska kunskaper. Vidare ska en bra agent ha en säljande 

approach och givetvis vara social. Johansson tycker också agentens nätverk och struktur 

är viktiga egenskaper. 

 

4.1.3 Utvärdering av mellanhänder 
 

Vid utvärdering initialt av agenters förmågor anser Johansson att genom att prata med 

dem så får han ganska snabbt en uppfattning om de har förmågan att ingiva förtroende 

och är försäljningsorienterade. Vidare utvärderas även nätverken för att kunna avgöra om 

agenten kommer att vara en tillgång. Ofta är det en fördel om mellanhanden är 

medelålders eftersom i många länder är det svårt att ingiva respekt i ett 

försäljningssammanhang om personen är för ung. För Nordens del föredrar de mindre 

agenturer för att kunna vara säkra på att deras produkter ges tillräckligt med tid och 

engagemang och på så vis är även det en viktig egenskap hos en agent.  

 

Johansson jobbar kontinuerligt med utvärdering av befintliga agenter. När Johansson 

utvärderar en agent tittar han på agentens försäljningssiffror och jämför med vad denne 

borde ha sålt. Detta ser han på hur många affärer som gjorts i landet, hur mycket har 

konkurrenterna sålt och så vidare. Norden är noga med att veta om de har missat att 

lämna offerter på affärer i landet, de vill vara inblandade i samtliga affärer som har med 

tubfyllningssystem att göra. Norden vill veta om var och ett av projekten som rör 

tubfyllning för att kunna vara med och konkurrera vid varje affär och då är det viktigt att 

agenten är aktiv och ser till att ta kontakt med företagen som kan vara potentiella kunder. 

Även om en agent inte lyckas sälja kan det vara en bra agent fast med en trög marknad. 

Detta ser man just genom om agenten har lämnat offerter.  
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4.1.4 Hur kontrollerar Norden sina mellanhänder samt utvecklar relationen 
 

Det finns mycket positivt med att använda agenter enligt Johansson men också en del 

negativa aspekter. Företaget får sämre kontroll, agenten är långt från teknologin, 

agenterna har ofta flera leverantörer. Det är därför viktigt att agenter engagerar sig i att 

lära sig teknologin genom att till exempel delta i after sales möten. Johansson säger också 

att på utbildnings möten med mellanhänder läggs även mycket tid på att bygga starka 

relationer genom att anordna nöjesaktiviteter. 

 

Aspekten med kontroll gör valet av agent mycket viktigt. Norden tror på långsiktiga 

relationer och ger en ny agent cirka två år på sig att visa resultat. Även om det inte finns 

en överhängande finansiell risk med att kontraktera en ny agent så ligger risken i att om 

agenten inte lyckas och inte sköter sig förlorar företaget pengarna de investerat i all initial 

kontakt med agenten som består av resor, möten etcetera, samt förlorar samtliga affärer 

som har gått igenom i landet. Att förlora denna potentiella vinst är väldigt olyckligt och 

därför är det mycket viktigt att ha rätt agent från början och att ständigt utvärdera för att 

kontrollera att företaget inte slösar potential. Det finns även en viss risk för 

ryktessmutsning men Johansson känner inte till några sådana fall inom företaget. 

 

Liksom att det finns stora skillnader i kultur och beteende mellan länder så kan Johansson 

också identifiera en skillnad i hur Norden hanterar sina agenter i mer främmande länder. I 

jämförelse med västerländska agenter tar saker längre tid, de är ofta inte lika utbildade 

och Norden får inte respons lika fort. Det är mer förhandlingar om priser och kulturella 

dimensioner spelar stor roll. Därför är det inte möjligt att ha en helt västerländsk agent i 

dessa länder, men det kan vara till stöd för den inhemska agenten ifall svenska 

försäljningschefer från Norden också besöker och har kontakt med slutkunder.  
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4.2 Viking Toys 

 

Denna intervju är gjord med Gösta Kjellme, VD och grundare av Viking Toys. Viking 

Toys är ett företag som tillverkar leksaker till barn i åldern 0-5 år och har sin bas i Torsås. 

Företaget har sin tillverkning i Thailand, de exporterar till över tretio länder i alla 

världsdelar och omsatte förra året cirka 35 miljoner kronor.  

 

4.2.1 Identifiering av mellanhänder 
 

Kjellme säger att Viking Toys använder sig av både agenter och distributörer men anser 

att han jobbar på samma sätt med att utvärdera dem.  Han säger vidare att det är vanligast 

att han kommer i kontakt med mellanhänder via mässor. Men detta är bara en första 

kontakt och sen följer en process där Kjellme noggrant granskar mellanhanden i ett par 

månader. Om allt verkar bra så skriver Viking Toys ett årskontrakt med mellanhanden. 

Om mellanhanden inte lyckas tillfredställande första året så görs en utvärdering om 

varför och ofta ger Viking Toys mellanhanden ett år till, men om även det året går sämre 

än väntat så avbryts samarbetet. Viking Toys arbetar bara med exklusiva mellanhänder på 

sina marknader och därför är det viktigt att de säljer bra. Kjellme säger att det är väldigt 

viktigt för Viking Toys med bra samarbetspartner, eftersom de har relativ låg försäljning 

på de flesta marknader kan ett riktigt bra år på en marknad innebära en fördubbling av 

försäljningen. Kjellme menar att det är fullt möjligt för Viking Toys att fördubbla sin 

omsättning genom att ha duktiga mellanhänder. 

 

4.2.2 Viktiga egenskaper hos en mellanhand samt utvärdering av dessa 
 

Kjellme trycker speciellt på hur viktigt det är att bygga upp långvariga relationer med 

mellanhänderna, de flesta av Viking Toys agenter har varit det i tio till trettio år. Som 

Kjellme säger sker ofta första kontakten med mellanhänder via mässor, sen följer en 

process där Viking Toys granskar mellanhanden. Konkreta faktorer som Kjellme då tittar 

på är, vilka andra produkter har mellanhanden i sin produktportfölj. Eftersom Viking 

Toys är noga med kvalitet vill de att mellanhänderna ska handla med kvalitetsprodukter 
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så de inte hamnar hos en mellanhand som säljer billiga produkter med sämre kvalitet och 

därmed kopplas samman med dessa produkter. Kjellme undersöker också om 

mellanhanden har andra Amerikanska eller Europeiska varumärken i sin produktportfölj 

vilken är en fördel för mellanhanden. Om mellanhanden har Europeiska varumärken 

sedan innan ringer Kjellme ibland till dessa företag för att få referenser. Finns det flera 

olika agenter som vill sälja på en marknad så jämför Viking Toys dem noga. 

 

4.2.3 Vikten av starka och långsiktiga mellanhandsrelationer 
 

Kjellme anser det vara av extrem vikt att ha starka relationer till sina mellanhänder och 

de flesta av Viking Toys mellanhandsrelationer har varat över tio till trettio år. Ett 

konkret exempel på att Viking Toys är otroligt noga med att ha goda relationer till sina 

mellanhänder, är när de etablerade sig i Ryssland. De arbetade då med en mellanhand 

som sålde med tillfredställande resultat, men var svår att ha att göra med enligt Kjellme. 

Det blev aldrig en riktigt god relation, den ryske mellanhanden passade inte in i som 

Kjellme sa det viking familjen. Trots bra försäljningssiffror från den Ryske mellanhanden 

valde Viking Toys att avsluta samarbetet, de gick ur den Ryska marknaden. Kjellme åkte 

senare till Ryssland för att besöka en ny potentiell mellanhand, de inledde ett samarbete. 

Viking Toys har mycket goda relationer till den nya Ryska mellanhanden och Ryssland 

är idag en av Viking Toys absolut viktigaste marknader. Kjellme säger också att han 

ordnar träffar med sina mellanhänder där de utöver att diskutera affärer gör 

nöjesaktiviteter tillsammans, senast träffades de i Thailand där Viking Toys har sin 

tillverkning. Vidare besöker han ofta mässor som Viking Toys mellanhänder deltar på för 

personligen träffa slutkunder.  

 

Viking Toys största marknader är USA, Australien, Frankrike, Ryssland och Sverige. 

Trots att viking Toys är internationella med bland annat tillverkning i Thailand så syns 

det här att det är västmarknaderna som fortfarande är störst, bara Ryssland är med bland 

de största marknaderna som utvecklingsmarknad. Kjellme säger att det är svårare att hitta 

bra samarbete i på de nya växande marknaderna samt att det där är svårare att bygga upp 

goda och långvariga relationer där. Han beskriver också andra problem, till exempel är 

det svårt med distributionen i Kina på så sätt att regionerna i Kina är som länder i landet.  
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4.3 Exportrådet 

 

Vår tredje intervju gjorde vi med Karin Darlington på exportrådet. Darlington jobbar för 

exportrådet i Kalmar och Växjö. Exportrådet är en organisation vars uppdrag är att 

underlätta för svenska företag att växa internationellt. Exportrådet hjälper svenska företag 

under internationalisering med information, strategisk rådgivning och handfast hjälp på 

plats. Organisationen har representanter på mer än 60 marknader med kunskap om språk, 

kultur, lagar och marknaden.  

 

4.3.1 Fallgropar och risker i mellanhandssamarbeten 
 

Darlington säger i intervjun att det finns fallgropar och risker samt bekräftar att många 

svenska företag inte är medvetna om att det finns så påtagliga risker med 

mellanhandssamarbeten. Ett vanligt missförstånd är att internationalisering genom en 

mellanhand inte innebär någon finansiell risk, men det stämmer inte. Företagen lägger ner 

tid och pengar, ofta måste de göra en hemsida eller trycka broschyrer. Samarbetet med 

mellanhanden kan vara tidskrävande, vidare är resor och besök inte gratis. Ett samarbete 

med en mellanhand är bara kostnadsfritt om det exporterande företaget inte lägger ner 

någon ambition överhuvudtaget och då är det med största sannolikhet inte heller ett 

vinnande koncept. Exportören måste se ett mellanhandssamarbete som en investering 

eller satsning anser Darlington, det är inte ett sätt att prova sina produkter på export utan 

kostnader. 

 

En annan risk är att mellanhanden proppar igen en försäljningskanal. Exportören tar alltså 

inte bara risk gällande sitt varumärke, men riskerar också att mellanhanden inte säljer 

men ändå sitter på ett exklusivt avtal och då proppar igen hela marknaden. Det händer att 

mellanhänder representerar väldigt lika produkter eller produkter i samma kategori. 

Jobbar de då för en konkurrent eller helt enkelt har bättre provision genom ett annat 

varumärke så kommer mellanhanden inte att försöka sälja ditt företags produkter. Följden 

av detta blir då att exportören inte kan komma åt marknaden eftersom den anlitade 

mellanhanden är den enda som får agera där. 
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4.3.2 Vikten av att ha avtal att falla tillbaka på vid eventuell konflikt 
 

Darlington hävdar att väldigt många mellanhandssamarbeten sker utan avtal idag. Detta 

innebär stora svårigheter om ett företag till exempel vill avsluta ett samarbete. Darlington 

säger att många exportörer inte känner till att i vissa länder måste företaget vid avbrutet 

samarbete ersätta mellanhanden ekonomiskt eftersom denne gått miste om en beräknad 

inkomst. Internationella lagar gällande mellanhandssamarbeten sätter mellanhanden i en 

starkare position, till och med muntliga överenskommelser håller i domstol. Det kan 

alltså bli väldigt dyrt att ta sig ur ett misslyckat mellanhandssamarbete om exportören 

inte från början skapat ett kontrakt med en paragraf om hur parterna ska gå till väga vid 

ett eventuellt avslut. Detta är rent slarv och ett resultat av attityden att det är så riskfritt att 

jobba med mellanhänder, vilket alltså är felaktigt. 

 

4.3.3 Hur kan exportörer bedöma potentiella mellanhänders egenskaper 
 

Det är viktigt att mellanhanden har samma syn som exportören gällande hur proffsigt de 

agerar. Har ett företag en produkt som säljer på grund av ett mervärde, är det viktigt att 

mellanhanden säljer den på det sättet företaget önskar. Ett exporterande företag måste 

därför hitta mellanhänder som förstår företaget och produkten, annars löper de en väldigt 

stor risk att förstöra sitt varumärke. Inte bara i landet i fråga, i en global värld kan 

varumärket skadas även på hemmamarknader eller andra marknader företaget etablerat 

sig på. Med detta i åtanke ter sig inte den relativt låga ekonomiska risken så attraktiv 

längre.  

 

På frågan hur företag bör utvärdera en potentiell mellanhand svarar Darlington att 

exportören kan göra en lista på kraven de har samt de preferenser de anser vara viktiga. 

Sen får de potentiella mellanhänderna själva fylla i formulären. De som inte fyller i kan 

strykas omedelbart, de som fyller i halvhjärtat går också bort. Sen när företaget har kvar 

mellanhänderna med störst visat intresse, förs diskussioner med dessa och så många 

referenser som möjligt bör samlas in. Darlington säger att det märks direkt vem som kan 

hantera språket, och på möte nummer två syns det vem som har läst på och är förberedd. 
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Vidare bör en mellanhand ha kunskap om marknaden och produktsegmentet men kan av 

naturliga orsaker sakna kunskap om den specifika produkttekniken.  

 

För att kunna bedöma mellanhandens kunskaper förutsätts även att personen som väljer 

mellanhand har goda kunskaper om den nya marknaden. För lika viktigt som det är att 

mellanhänderna kan marknaden, har ett stort nätverk och är en bra försäljare är det för 

exportören själv att ha kunskap om marknaden. Ett av de vanligare misstagen är att 

exportören tror att när en mellanhand anlitas för att ta hand om en främmande marknad så 

behöver exportören själv inte kunna någonting om marknaden. Det kan liknas vid att 

mellanhanden inte kan någonting om produkten han säljer för att det inte är 

mellanhanden som tillverkar den. 

 

Det enda sättet att kunna anlita en bra mellanhand är att kunna förstå om denne är bra 

eller inte. Detta är enbart möjligt att göra genom att göra en grundläggande 

marknadsundersökningen i det land företaget vill göra affärer i. Först då går det att 

utvärdera om mellanhanden som kommer att representera varumärket förstår både 

företaget och sin hemmamarknad. Saknar exportören marknadskunskap och anlitar en 

mellanhand som påstår sig kunna sälja produkterna i sitt hemland så ökar risken att bli 

lurad samt utsatt för opportunistiskt beteende. Företaget har då heller inte möjligheten att 

förse sin mellanhand med nödvändig supportverksamhet.  

 

4.3.4 Hur skapas samt utvecklas en stark relation mellan exportörer och 
mellanhänder 
 

En grund i ett bra mellanhandssamarbete är just att parterna samarbetar. Exporterande 

företag bör ägna mycket tid åt att sälja in produkten till mellanhanden. Exportören bör 

initialt kräva av mellanhanden att denne är en bra försäljare, men det krävs av företaget 

som anlitar mellanhanden att de säljer in produkten till mellanhanden i retur. Detta visar 

igen att om exportören inte tänkt lägga ner tid och energi på att samarbeta med sin 

mellanhand så är det i många fall bättre att avstå, på grund av riskerna vi nämnt tidigare. 
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För att minimera riskerna ytterligare bör exporterande företag dessutom utöver 

marknadsundersökning och utvärdering av mellanhänder även göra en budget, precis som 

när ett företag startas. På ett sätt så är det ju det exportören gör, startar ett företag. Då får 

de en bättre bild av hur mycket respektive hur lite som kan säljas. Om mellanhanden 

förstår och är realistisk gällande försäljning och budgeten visar det att mellanhanden är 

seriös. Exportören bör dessutom lägga tid på att utbilda mellanhanden och sälja in 

produkten till denne. I många fall säljs en liten bit av Sverige och då är det till nytta om 

mellanhanden varit i Sverige. Mellanhanden är ofta inblandad i service, support och 

kanske leverans i sitt land och även där är det viktigt att exportören stödjer sin 

mellanhand vilket kommer maximera dennes prestation. 

 

4.3.5 Exportrådets funktion i Svenska företags mellanhandssamarbeten 
 

Exportrådet har resurserna och nätverket för att kunna hjälpa företag att hitta 

mellanhänder i olika länder. Företag hittar dessutom mellanhänder på mässor och sina 

egna nätverk. Stora delar av kostnaderna för hjälp med mellanhandsrekrytering 

utomlands subventioneras av svenska staten om företag söker hjälp genom exportrådet. 

De största skillnaderna och svårigheterna är språk och kultur men även här hävdar 

Darlington att det betyder mycket att vara väl förbered. I länder som till exempel Japan 

misslyckas många företag med sin etablering för att de struntar i, eller inte känner till 

vilken långsiktighet som måste tillämpas på den marknaden och att de måste vara på plats 

med representation. 

 

Sammanfattningsvis har det mycket med företagets egen förståelse och förberedelse att 

göra huruvida exportörer förstår vilken mellanhand som är rätt för deras specifika företag 

och den specifika marknaden. På ett personligt plan kan företagen alltid kontrollera hur 

proffsiga mellanhänderna är, vilken försäljningsförmåga de har och vilken språklig 

förmåga de har. Men för att förstå om mellanhanden förstår sambandet mellan 

marknaden och det aktuella företaget så måste representanter för företaget sitta på 

kunskap om mellanhandens marknad också. Båda parter är experter på sina 

verksamhetsområden, men förståelse av sambandet är mycket viktigt. Desto proffsigare 

mellanhand exportören vill ha, desto proffsigare måste exportören själv vara. Dessutom 

 49



utsätter sig ett företag för lägre risk att bli lurad och besviken på dåliga resultat om de 

samarbetar aktivt och uppdaterar sig kontinuerligt om hur mellanhanden presterar. En bra 

mellanhand, kommer inte att kunna vara bra utan ovanstående avslutar Darlington. 

 

4.4 Kvantitativ empiri – Steg 2 

 

Det här kapitlet är en redovisning av den empiri vi samlat ihop i Steg 2, den kvantitativa 

enkätstudien. Vi har utgått från en deduktiv ansats vilket innebär att enkätfrågorna har 

sitt ursprung i teorin. 52 företag har svarat på enkäten vilket vi anser är ett tillräckligt 

stort antal för att kunna generalisera för likvärdiga företag som inte deltagit i studien. 

 

Vi kommer nedan att redovisa vilka svar de tillfrågade företagen har gett på 

enkätfrågorna. Precis som i teorikapitlet kommer vi bearbeta svaren efter våra 

underfrågor. Alltså kommer vi att mäta frågorna under hur företagen kommer i kontakt 

med och utvärderar mellanhänder med variabeln hur framgångsrika de tycker att de är på 

att identifiera och utvärdera mellanhänder. På samma sätt gör vi med de andra två 

underfrågorna. Sen mäter vi resultaten från hur framgångsrika företagen anser sig vara i 

dessa tre underfrågor mot hur framgångsrika företagen totalt tycker sig vara med sina 

mellanhandssamarbeten.  

 

Modellen nedan är ett resultat av vår teoretiska studie samt vår fallstudie och nu ska den 

testas genom mot de kvantitativa resultaten. 
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Det första blocket av frågor mäts mot variabeln hur framgångsrika företagen tycker sig 

vara på att identifiera och utvärdera potentiella mellanhänder. Vi har valt att redovisa 

svaren på enkätfrågorna i matriser då vi tycker det ger läsaren en tydlig bild hur företagen 

har svarat. Varje ring i matriserna motsvarar hur ett företag har svarat. Frågorna är i 

enkäten ställda som påståenden som företagen fått fylla i efter till vilken grad de 

instämmer, se bilaga för enkät. Vi kommer fortsatt i detta kapitel att benämna dessa 

påståenden som frågor. Vi kommer även att tydliggöra varje matris med text och redovisa 

för hur många företag som har svarat, minimum samt maximum värdet de har svarat, 

medelvärdet på svaren samt avvikelsevärdet. Värdena som är presenterade under varje 

matris är för den vertikala axeln.  

 

4.5 Identifiering och utvärdering av mellanhänder 

 

Först presenterar vi den beroende variabeln som är hur framgångsrika företagen anser sig 

vara i att identifiera mellanhänder. Den presenteras vertikalt i matriserna och ställs mot 

de oberoende variablerna i kategorin identifiering och utvärdering. Medelvärdet på svaret 

hur framgångsrika företagen anser sig vara på att identifiera mellanhänder är 3,62. 

 

Statistik för hur framgångsrika företag upplever sig vid identifiering av mellanhänder. 

Antal svar.         Minimum.         Maximum.         Medelvärde.         Avvikelse. 

       52                       2                       5                        3,62                    0,953 
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De sex första frågorna behandlar i vilka forum företagen kommer i kontakt med 

potentiella mellanhänder. I frågan framgår tydligt vilket forum vi frågar efter. Den 

vertikala axeln visar hur ofta företagen använder sig av det tillfrågade forumet i sin 

mellanhands rekrytering. Den horisontella axeln visar hur framgångsrika företagen anser 

sig vara i sitt arbete med att rekrytera och utvärdera bra mellanhänder.  

 

Fråga: Vi hittar våra mellanhänder via nätverk. 

 
Antal svar.         Minimum.         Maximum.         Medelvärde.         Avvikelse. 
       51                       1                       5                        2,84                    1,239 
 

Fråga: Vi hittar våra mellanhänder via mässor. 

 
Antal svar.         Minimum.         Maximum.         Medelvärde.         Avvikelse. 
       52                       1                       5                        2,48                    1,146 
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Fråga: Vi hittar våra mellanhänder via konkurrenter. 

 
Antal svar.         Minimum.         Maximum.         Medelvärde.         Avvikelse. 
       52                       1                       4                        1,79                    0,893 
 

Fråga: Vi hittar våra mellanhänder via facktidningar. 

 
Antal svar.         Minimum.         Maximum.         Medelvärde.         Avvikelse. 
       52                       1                       3                        1,29                    0,498 
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Fråga: Vi hittar våra mellanhänder via handelsorganisationer, exempelvis exportrådet. 

 
Antal svar.         Minimum.         Maximum.         Medelvärde.         Avvikelse. 
       52                       1                       4                        2,35                    1,046 
 

Fråga: Vilka andra källor använder ni när ni identifierar mellanhänder. 

 

På denna fråga redovisar vi endast svaren vi fått av företagen. I tabellen nedan visar vi 

vilka svar och vilket antal företag som gett svar på frågan om andra källor att identifiera 

mellanhänder via. 

. 

Företaget blir kontaktat av mellanhanden 5 

Bransch kontakter 6 

Personliga kontakter 4 

Tidigare mellanhänder 1 

Kollegor 1 

Utländska serviceföretag 1 

Internet 2 

 

 54



Denna frågas syfte är att få veta om företagen efter att ha kommit i kontakt med och 

identifierat en potentiell mellanhand gör en noggrann utvärdering av denna.  

 
Fråga: Vi lägger mycket tid på utvärdering av mellanhänder. 

 
Antal svar.         Minimum.         Maximum.         Medelvärde.         Avvikelse. 
       52                       1                       5                        3,31                    1,011 
 

Med följande fråga vill vi ta reda på om företagen när de ska etablera sig på en ny 

marknad utvärderar flera potentiella mellanhänder.  

 
Fråga: Vi går igenom många mellanhänder i processen att hitta mellanhand. 

 
Antal svar.         Minimum.         Maximum.         Medelvärde.         Avvikelse. 
       52                       1                       5                        2,38                    1,051 
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Genom denna fråga vill vi få vetskap om hur grundligt de tillfrågade företagen 

undersöker sina potentiella mellanhänder innan samarbetet inleds. 

 

 Fråga: Vi tar reda på mycket om den potentiella mellanhanden. 

 
Antal svar.         Minimum.         Maximum.         Medelvärde.         Avvikelse. 
       52                       1                       5                        3,81                    1,011 
 

Vi vill genom denna fråga se i vilken utsträckning företagen undersöker de potentiella 

mellanhändernas referenser.  

 
Fråga: Vi är noggranna med referenser. 

 
Antal svar.         Minimum.         Maximum.         Medelvärde.         Avvikelse. 
       52                       1                       5                        3,48                    1,196 

 56



Syftet med denna fråga är att få vetskap om hur mycket marknadskunskap de tillfrågade 

företagen samlar ihop innan ett samarbete inleds med en lokal mellanhand. 

Fråga: Vi tar reda på mycket om mellanhandens hemmamarknad.  

 
Antal svar.         Minimum.         Maximum.         Medelvärde.         Avvikelse. 
       52                       3                       5                        4,00                    0,714 
 

Slutligen gällande identifiering och utvärdering tillfrågade vi företagen om egenskaper de 

anser viktiga hos en mellanhand. Vi frågade efter språk, tekniskt kunnande, kontaktnät 

och branschkännedom. I princip alla tillfrågade företagen visade sig anse att samtliga av 

de egenskaper vi frågade efter är viktiga. Därför anser vi att vi inte behöver presentera 

matriser på dessa frågor.  

 

Vi frågade även företagen om andra viktiga egenskaper en mellanhand bör ha och 

följande svar förekom: 

 

Lojalitet 

Pengar som drivkraft 

Personlighet 

Social Kompetens 

Passande produktportfölj 

Serviceinriktad 
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 4.6  Hur kontrollerar företagen sina mellanhänder 

 

Det följande blocket av frågor handlar om hur de tillfrågade exporterande företagen gör 

för att kontrollera sina mellanhänder. Alla frågor kommer att mätas mot 

framgångsvariabeln: hur stor kontroll företagen anser sig ha över sin lokala mellanhand. 

Medelvärdet på svaren över hur stor kontroll företagen anser sig ha är 3,43. Nedan visas 

den samlade statistiken över svaren. 

 
Antal svar.         Minimum.         Maximum.         Medelvärde.         Avvikelse. 
       51                       2                       5                        3,43                    0,755 
 

Med denna fråga vill vi ha svar på om de tillfrågade företagen upplever att deras 

mellanhänder uppträder opportunistiskt Fråga: Vi upplever mellanhänder som 

opportunistiska. 

 
Antal svar.         Minimum.         Maximum.         Medelvärde.         Avvikelse. 
       51                       1                       4                        2,47                    0,946 
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Här undersöker vi om företagen litar på sina mellanhänder.  

 
Fråga: Vi litar på våra mellanhänder.  

 
Antal svar.         Minimum.         Maximum.         Medelvärde.         Avvikelse. 
       52                       2                       5                        3,87                    0,715 
 

Syftet med denna fråga är att undersöka hur noga företagen är med att upprätta skriftliga 
avtal med sina mellanhänder. 
 
Fråga: Vi är noggranna med att göra skriftliga avtal. 

 
Antal svar.         Minimum.         Maximum.         Medelvärde.         Avvikelse. 
       52                       1                       5                        3,73                    1,173 
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Genom teorin kring ämnet framgår att kontroll kan upprättas genom lagar och regelverk 
men också genom en stark relation och tillit. Följande två frågor syftar till att få kunskap 
om i vilken utsträckning företagen använder sig av dessa tillvägagångssätt.  
 
Fråga: Vi använder lagar/regelverk för kontroll av våra mellanhänder. 

 
Antal svar.         Minimum.         Maximum.         Medelvärde.         Avvikelse. 
       52                       1                       5                        2,48                    1,146 
 

Fråga: Vi använder relationer och tillit för kontroll av våra mellanhänder. 

 
Antal svar.         Minimum.         Maximum.         Medelvärde.         Avvikelse. 
       52                       1                       5                        3,88                    0,784 
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Det kan vara kostsamt att bryta samarbetet med en mellanhand, vi vill med denna fråga 

undersöka hur många av företagen som skriver avbrottsklausuler med sina mellanhänder.  

 
Fråga: Vi är noggranna med att göra avbrottsklausuler. 

 
Antal svar.         Minimum.         Maximum.         Medelvärde.         Avvikelse. 
       52                       1                       5                        3,38                    0,784 
 

Mellanhänder har ofta flera olika produkter i sin produktportfölj. Alla exportörer vill att 

mellanhanden ska lägga mycket tid och energi på att sälja just deras produkter. Därför 

undrar vi om företagen tycker att deras mellanhand prioriterar deras produkter tillräckligt. 

 
Fråga: Vi tycker att våra mellanhänder lägger tillräckligt med tid på våra produkter. 

 
Antal svar.         Minimum.         Maximum.         Medelvärde.         Avvikelse. 
       52                       1                       5                        3,40                    0,955 
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4.7 Hur utvecklas mellanhandsrelation samt hur utbildar parterna varandra 

nder denna kategori undersöker vi hur viktigt det är med starka relationer till sin 

var.         Minimum.         Maximum.         Medelvärde.         Avvikelse. 

tt bygga en stark mellanhandsrelation kan vara resurskrävande. Detta gör att vi vill veta 

råga: Vi lägger ner mycket resurser på mellanhands samarbeten. 

 

U

mellanhand samt hur parterna använder relation till att utveckla och utbilda varandra. 

Alla frågor kommer att ställas mot framgångsvariabeln till denna underfråga, om de 

exporterande företagen anser att mellanhandsrelationen blir bättre över tiden. Svaren på 

denna fråga fick ett medelvärde på 4,21. Nedan redovisas statistiken på svaren. 

 
Antal s

       52                       3                       5                        4,21                    0,605 

 
A

hur mycket resurser företagen anser sig lägga på sina mellanhandssamarbeten. 

 

F

 
Antal svar.         Minimum.         Maximum.         Medelvärde.         Avvikelse. 
       52                       1                       5                        3,77                    0,942 
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Då personliga band mellan representanter inom organisationer har visat sig vara en faktor 

råga: Vi träffar ofta mellanhänderna personligen.  

till att bygga starka affärsrelationer syftar denna fråga till att ta reda på hur ofta 

representanter för de tillfrågade företagen träffar sina mellanhänder. 

 
F

 
Antal svar.         Minimum.         Maximum.         Medelvärde.         vvikelse. 

i undersöker med denna fråga hur ofta parterna i relationen träffas i utvecklingssyfte.  

råga: Vi sammanträder ofta i utvecklingsmöten med våra mellanhänder.  

A
            52                       1                       5                        3,79               0,942 

 

V

 
F

 
Antal svar.         Minimum.         Maximum.         Medelvärde.         Avvikelse. 
       52                       1                       5                        3,02                    1,057 
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Informationsutbyte kan vara en viktig faktor för utvecklingen av ett samarbete med 

 

mellanhand och att minska risken för opportunistiskt beteende. Följande frågors syfte är 

att undersöka hur de tillfrågade företagen gör för att utveckla en bra informationsgång 

samt om de är nöjda med informationen de får av sin mellanhand. 

 
Fråga: Vi delger vår mellanhand stor teknisk kunskap.

 
Antal svar.         Minimum.         Maximum.         Medelvärde.         Avvikelse. 
       52                       2                       5                        4,12               0,878 

na på mellanhändernas 

     
 
Fråga: Vi känner till en stor del av de potentiella kunder

marknad.  

 
Antal svar.         Minimum.         Maximum.         Medelvärde.         Avvikelse. 
       52                       1                       5                        3,83                    ,944 0
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Fråga: Vår mellanhand delger oss information regelbundet. 

 

Antal svar.         Minimum.         Maximum.         Medelvärde.         Avvikelse. 
       52                       1                       5                        3,71                    1,054 

råga: Vi får stor del av informationen om marknaden av andra källor än vår 

 

F
mellanhand. 

  
Antal svar.         Minimum.         Maximum.         Medelvärde.         Avvikelse. 

     52                       1                       5                        2,79                    1,109 
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Fråga: Vi delger vår mellanhand information regelbundet. 

 
Antal svar.         Minimum.         Maximum.         Medelvärde.         Avvikelse. 
       52                       3                       5                        3,96                    1,109 
 

Fråga: Vi har stort behov av feedback från mellanhänderna. 

 
Antal svar.         Minimum.         Maximum.         Medelvärde.         Avvikelse. 
       52                       2                       5                        4,06                    0,881 
 

 66



4.8 Samband mellan underfrågorna och huvudfrågan 

 

Genom följande matriser kommer vi att studera om det finns några samband mellan hur 

framgångsrika företagen anser sig vara gällande underfrågorna mot deras generella 

framgång i deras mellanhandssamarbeten. Den beroende variabeln från de tre 

underrubrikerna blir den oberoende variabeln och visas på den vertikala axeln. Generell 

framgång i mellanhandssamarbeten är den beroende variabeln och redovisas horisontellt.  

 

Följande medelvärden gäller för hur generellt framgångsrika företagen anser sig vara 

genom sina mellanhandssamarbeten. 

 
Antal svar.         Minimum.         Maximum.         Medelvärde.         Avvikelse. 
       52                       2                       5                        3,81                    0,841 
 

Denna matris mäter sambandet mellan hur framgångsrika de tillfrågade företagen anser 

sig vara på att identifiera och utvärdera potentiella mellanhänder mot hur stor framgång 

de anser sig ha i sina mellanhandssamarbeten. 

 

Fråga: Vi upplever oss som framgångsrika med identifiering av mellanhänder. 

 
Antal svar.         Minimum.         Maximum.         Medelvärde.         Avvikelse. 
       52                       2                       5                        3,62                    0,953 
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Denna matris visar sambandet mellan om företagen anser kunna kontrollera sin 

mellanhand och hur framgångsrika de är i sina mellanhandssamarbeten.  

 
Fråga: Vi har stor kontroll över våra mellanhänder. 

 
Antal svar.         Minimum.         Maximum.         Medelvärde.         Avvikelse. 
       51                       2                       5                        3,43                    0,755 
 

Genom denna matris vill vi se om det finns några samband mellan hur viktigt samt hur 

duktiga företagen anser sig vara på att vidareutveckla sina mellanhandsrelationer och hur 

framgångsrika de är i sina mellanhandssamarbeten. 

 

Fråga: Våra mellanhandsrelationer blir bättre över tiden. 

 
Antal svar.         Minimum.         Maximum.         Medelvärde.         Avvikelse. 
       52                       3                       5                        4,21                    0,605 
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Vi vill genom denna matris se om företagen utvecklar sina mellanhandrelationer över 

tiden samt om de får mycket marknadskunskap genom relationen. I denna matris byter vi 

den beroende variabeln generell framgång mot hur stor lärdom företagen anser sig vinna. 

 
Fråga: Våra mellanhandsrelationer blir bättre över tiden. 

 
Antal svar.         Minimum.         Maximum.         Medelvärde.         Avvikelse. 
       52                       1                       5                        3,90                    1,015 
 
Teorin hävdar specifikt att företag bör känna till kunder på sin potentiella marknad och 

desto mer insatt de är desto större förutsättning för framgång får de. Därför väljer vi även 

att mäta sambandet mellan hur stor del av de potentiella kunderna företagen känner till 

mot hur framgångsrika de anser sina mellanhandssamarbeten vara.  

 
Antal svar.         Minimum.         Maximum.         Medelvärde.         Avvikelse. 
       52                       1                       5                        3,83                    0,944 
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5.0 Analys 
 

I detta kapitel kommer vi att analysera resultaten av enkätsvaren vi har fått in. Vi 

kommer att använda teorikapitlet som ett ramverk för detta kapitel och strukturera det på 

samma sätt. Teorin kommer vidare att användas som ett verktyg för att analysera 

empirin. Fallstudierna vi gjort kommer vi att använda för att tolka enkätsvaren från 

företagen. 

 

5.1 Identifiering och utvärdering av mellanhänder 

 
Här presenteras analysen av frågorna gällande identifiering och utvärdering av 

mellanhänder. Frågorna under denna underkategori kommer vi att analysera mot den 

beroende variabeln, hur framgångsrika företagen anser sig vara i sin identifiering samt 

utvärdering av mellanhänder. 

 

5.1.1 I vilka forum kontaktar företag sina mellanhänder 
 

Hollensen (2007) beskriver i vilka forum internationaliserande företag kan komma i 

kontakt med potentiella mellanhänder. Att dessa forum anses vara effektiva för att knyta 

kontakt med mellanhänder bekräftas av de intervjuer vi gjort. Gösta Kjellme på Viking 

Toys identifierar oftast sina mellanhänder på mässor medan Jörgen Johansson på Norden 

sa att han vanligtvis kommer i kontakt med mellanhänder på mässor eller via nätverket 

men även ibland genom att locka över konkurrenters mellanhänder. Johansson nämnde 

också att det går att fråga exportrådet men att han aldrig har gjort det. Vi frågade i 

enkäten i hur stor utsträckning företagen använder sig av dessa forum för att identifiera 

en ny mellanhand. Enkätsvaren visar att företagen använder sig av forumen som nämns i 

teorin i en ganska jämn utsträckning med undantag för facktidningar som nästan ingen 

använder. Att identifiera en mellanhand genom att locka över en konkurrents mellanhand 

är heller inte vanligt men dock förekommande. De klart vanligaste forumen för de 

tillfrågade företagen att identifiera mellanhänder är enligt enkätsvaren nätverket, mässor 

och genom handelsorganisationer som exportrådet. Vi anser att detta visar att dessa 

forum är mycket användbara för exportörer för att komma i kontakt med mellanhänder.  
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5.1.2 Utvärdering av mellanhänder 
 

Ma (2006) beskriver tre olika synsätt utöver TCA modellen som exporterande företag 

använder sig av i sina mellanhandsval. Dessa är det resursbaserade synsättet, 

nätverksperspektivet och den institutionella teorin. Vi har inte ställt direkta frågor till 

företagen i enkäten om de använder något av dessa teoretiska synsätt i sin utvärdering av 

mellanhänder, då företagen med största sannolikhet inte sätter någon etikett på deras 

tillvägagångssätt att utvärdera mellanhänder. Detta är teoretiska ramverk som är 

framtagna för att kunna analysera och förklara empiriska beteenden och är inte verktyg 

som företag i verkligheten använder sig av. Däremot har vi frågat vilka egenskaper 

företagen anser är viktiga hos en mellanhand och som nämnt ovan vilka forum de 

kommer i kontakt med sina mellanhänder. Med hjälp av teorierna och intervjuerna 

kommer vi att tolka svaren på dessa frågor.    

 

Enligt det resursbaserade synsättet utvärderas mellanhänderna efter vilka resurser de 

förfogar över. Resurserna Ma (2006) menar är inte fysiska utan kunskapsbaserade och 

kan vara resurser som hur duktig mellanhanden är på att utnyttja sitt nätverk, tillgång till 

försäljningskanaler och marknadskunskap. Hollensen (2007) anser att mellanhandens 

kunskaper inom produktområdet och dennes marknadskunskaper är egenskaper som är 

viktiga för att mellanhanden ska kunna göra en stark prestation och därmed egenskaper 

som exportören bör utvärdera. Detta ligger också helt i linje med våra fallstudier. Karin 

Darlington på exportrådet säger att det är viktigt att mellanhanden har god marknads 

kunskap och är kunnig inom produktsegmentet. Johansson på Norden anser att det är 

viktigt att mellanhanden har bra produktkännedom, vilket gör det möjligt att förklara de 

tekniska fördelarna med Nordens produkter gentemot kunden. Johansson säger också att 

mellanhanden ska veta om alla affärer i landet som har med tubfyllningssystem att göra. I 

enkäten frågade vi företagen specifikt om hur viktigt de tycker det är att mellanhanden 

besitter följande egenskaper: språk, tekniskt kunnande, kontaktnät och branschkännedom. 

Dessa egenskaper anser vi motsvara den typ av resurser som nämns i teorin. Att nästan 

samtliga företag ansåg att en bra mellanhand bör inneha samtliga tillfrågade egenskaper 

tolkar vi som att de här egenskaperna är viktiga hos en mellanhand. Företagens beteende i 

denna fråga kan förklaras genom det resursbaserade synsättet. 
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Enligt nätverksperspektivet utgår företag från sitt nätverk i val av mellanhand. Detta för 

att beslut tagna av en aktör i ett nätverk kan ha påverkan på andra aktörer i nätverket (Ma, 

2006; Ford, 2006). Både Johansson på Norden och Darlington på exportrådet förklarade 

att nätverk fördelaktigt används vid identifiering av mellanhänder. Därför frågade vi 

företagen i enkäten om de använder sig av sitt nätverk när de ska identifiera en ny 

mellanhand. Medelvärdet över företagens svar på denna fråga blev 2,84. Av de olika 

forumen vi frågade efter så är medelvärdet av svaren klart högst på att företagen 

identifierar en ny mellanhand genom sitt nätverk. Även om inte sambandet är överdrivet 

tydligt i denna fråga anser vi att de flesta företags beteende kan förklaras med 

nätverksperspektivet. 

 

Vi ställde inga frågor i enkäten gällande den institutionella teorin. Detta för att vi tror att 

alla företagen på en fråga om de anser att det är viktigt att mellanhanden känner till regler 

och lagar på marknaden, kommer svara att så är fallet. Eftersom frågan känns ledande så 

anser vi att vi inte skulle kunna dra några slutsatser från den. 

 

Ma (2006) anser att det är viktigt för internationaliserande företag att använda alla 

synsätten i sitt val av mellanhand. Både Johansson och Darlington bekräftar detta genom 

att säga att nätverket, marknads kunskap och resurser som till exempel tekniskt 

kunnande, branschkännedom är viktiga. Enkätsvaren visade att alla tillfrågade företagen 

anser att mellanhandens resurser är viktiga. De flesta företagen har sitt nätverk i åtanke 

vid val av mellanhänder. Att mellanhanden kan regler och lagar på sin marknad tror vi är 

en förutsättning för att kunna göra affärer där. Därför tyder denna studie på att de flesta 

tillfrågade företags beteende vid identifiering och utvärdering av mellanhänder kan 

förklaras av samtliga nämnda teoretiska synsätt. De företagen som svarat på enkäten 

anser sig också vara framgångsrika i sin identifiering och utvärdering av mellanhänder. 

Medelsvärdet av svaren på denna fråga hamnar så högt som 3,62. Vilket vi anser stärka 

teorin om att företag för att bli framgångsrika i sin mellanhands identifiering bör 

utvärdera mellanhänder från samtliga synvinklar. 
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5.1.3 Betydelsen av att ordentligt utvärdera och undersöka mellanhänder och 
marknaden 
 

Teorin säger att valet av mellanhand är ett av de enskilda absolut viktigaste besluten i ett 

företags internationalisering (Beaujanot et. al. 2006). Darlington på exportrådet anser att 

många svenska företag lägger för lite energi på att utvärdera sina potentiella 

mellanhänder. Både Johansson på Norden och Kjellme på Viking Toys lägger mycket tid 

på att utvärdera potentiella mellanhänder då de anser det vara viktigt att direkt anlita en 

bra mellanhand för att lyckas på den nya marknaden. Eftersom mellanhanden sedan får 

två år på sig att bearbeta marknaden är valet av mellanhand ett stort beslut. Vi frågade i 

enkäten om företagen lägger mycket tid på att utvärdera en potentiell mellanhand och om 

de tar reda på mycket om dem. När vi tolkar matriserna över svaren på dessa frågor ser vi 

ett tydligt samband mellan att företag som utvärderar och undersöker sina potentiella 

mellanhänder ordentligt också anser sig framgångsrika i sitt val av mellanhand. Detta 

tolkar vi som att exporterande företag lägger grunden för ett framgångsrikt 

mellanhandssamarbete genom att grundligt utvärdera potentiella mellanhänder. 

 

Ett sätt att få information om en potentiell mellanhand är att ta referenser. Denna 

specifika fråga har ingen teoretisk grund men tillhör teorin om exportörer tar reda på 

mycket om mellanhanden. Frågan uppkom då Darlington anser att ett bra sätt att få 

information om potentiella mellanhänder är att ta referenser från andra exportörer som 

samarbetar eller har samarbetat med mellanhanden. Enkätfrågan om företagen tar 

potentiella mellanhänders referenser visar att de tillfrågade företagen är duktiga på att 

kolla upp referenser, medelvärdet på svaren är 3,48. Även här finns en tendens till att de 

företag som svarat högt också har ett högre framgångsvärde. 

 

Beaujanot et. al. (2006) hävdar att det är av stor vikt att mellanhandens affärsprofil och 

kundkrets matchar det exporterande företagets affärsprofil och kundkrets. För att kunna 

bedöma en mellanhands affärsprofil och dess kundkrets krävs det att det exporterande 

företaget, trots att de internationaliserar genom en mellanhand, ändå lär sig hur den nya 

marknaden ser ut och fungerar. Darlington från exportrådet sa att många svenska företag 

misslyckas i sin internationalisering via en lokal mellanhand om de inte har kunskap om 

marknaden. Både Kjellme på Viking Toys och Johansson på Norden säger att de tittar 
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noggrant på mellanhandens kundkrets och produktportfölj då de anser det vara viktigt att 

vårda varumärket. Därför frågade vi företagen om de tar reda på mycket om den nya 

marknaden när de internationaliserar via en lokal mellanhand. Enkätsvaren visar att de 

tillfrågade företagen verkligen ser till att få marknadskunskap även när de 

internationaliserar genom en mellanhand. Svaren på denna fråga har ett medelvärde på 

4,0. Det är en tydlig tendens i matrisen som visar att företagen som tar reda på mycket 

om marknaden, anser sig vara mer framgångsrika i sin identifiering och utvärdering av 

mellanhänder. Detta tolkar vi som att en förutsättning för ett bra mellanhandssamarbete 

är att internationaliserande företag tar reda på mycket om marknaden innan de väljer 

mellanhand, för att kunna förstå vilken mellanhand som är mest lämplig.  

 

Till följande fråga har vi ingen teoretisk bakgrund. Kjellme på Viking Toys och 

Johansson på Norden sa att de ofta utvärderar flera mellanhänder för att sedan välja ut en 

av dem. Darlington på exportrådet sa också att exportörer ofta har flera mellanhänder att 

välja mellan. Vi frågade därför företagen om de utvärderar flera mellanhänder för en ny 

marknad.  Företagen svarade mycket olika på denna fråga och matrisen visar att det inte 

verkar ha något klart samband med hur framgångsrika företagen anser sig vara på att 

utvärdera en mellanhand. Detta gör att vi inte anser oss kunna dra några slutsatser av 

denna fråga utom möjligen att svaren går att tolka som att det inte behöver vara någon 

fördel att utvärdera flera mellanhänder för en ny marknad. 

 

5.2  Kontroll & Avtal 

  

Här presenteras analysen av frågorna gällande kontroll och avtal med mellanhänder. 

Frågorna under denna underkategori kommer vi att analysera mot den beroende 

variabeln, hur stor kontroll företagen anser sig ha över sina mellanhänder. 

 

5.2.1 Olika sätt att kontrollera mellanhänder 
 
Enligt Deligonul & Cavusgil (2006) så skapas kontroll i mellanhandssamarbeten via 

endera lagar och avtal eller tillit och relationer. Teorin antyder att det blir allt vanligare 
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för exporterande företag att kontrollera sina mellanhänder genom tillit än med lagar och 

avtal. Både Johansson och Kjellme ger sina mellanhänder lång tid på sig att visa resultat. 

Om de är missnöjda med mellanhandens resultat för de en diskussion med denne om 

varför, och ofta ges mellanhanden en ny chans. Detta visar att de hellre kontrollerar sina 

mellanhänder genom tillit än regler och avtal. Genom vår enkät kan vi se att majoriteten 

av företagen som har svarat på frågan om de använder lagar och regelverk för kontroll 

har gett ett lågt svar, medelvärdet är 2,48. När vi jämför med svaren på frågan om 

företagen kontrollerar sina mellanhänder genom tillit så ser vi att majoriteten har gett ett 

högt svar, medelvärdet är här 3,84. Detta tolkar vi som att det är vanligare att kontrollera 

mellanhänder genom tillit och relationer än med lagar och regler men att båda 

förekommer. 

 

5.2.2 Kontroll genom att använda tillit och relationen som verktyg 
 

I diskussionen om kontroll med tillit så bör Solbergs (2006) studie nämnas där han 

hävdar att resultat har med mellanhändernas flexibilitet att göra. Han säger att flexibilitet 

leder till en nöjd mellanhand som på så sätt gör bättre resultat. Detta ser vi som en av 

anledningarna till att tillit är en vanligare kontrollmekanism än lagar och regler eftersom 

det då finns potential för bättre resultat. En viktig del av kontroll är huruvida 

mellanhänder upplevs som opportunistiska. Roath & Sinkovics (2006) anser att 

opportunistiskt beteende kan öka om mellanhanden känner sig otillfreds med relationen. 

De säger också att kontroll skapas långsiktigt genom att parterna litar på varandra och att 

resultatet av samarbetet bara kan bli bra om relationen tillåter flexibilitet. 

 

Vikten av en stark relation stärks också av både Johansson och Kjellme som berättade om 

hur de försöker bygga en stark relation till sina mellanhänder. Bland annat genom att 

under möten, utöver att diskutera affärer också göra nöjesaktiviteter tillsammans samt 

visa att de värdesätter långsiktiga samarbeten. På frågan om företagen upplever sina 

mellanhänder opportunistiska var medelvärdet av svaren 2,47. De som hade svarat att 

mellanhänder inte är opportunistiska sade sig även ha full kontroll över sina 

mellanhänder. Vi tolkar detta som att företag minskar risken för opportunistiskt beteende 

genom att kontrollera sin mellanhand med tillit snarare är lagar och avtal. Vi frågade 
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även företagen om de litar på sina mellanhänder. Resultaten fick ett medelvärde på 3,87 

vilket vi ser som ett högt värde som visar att de tillfrågade företagen litar på sina 

mellanhänder.  

 

En annan viktig faktor som har med kontroll att göra är om mellanhänderna lägger 

tillräckligt med tid på företagens produkter. Detta är svårt för en exportör att kontrollera 

då teorin hävdar att mellanhanden behöver flexibilitet för att nå resultat. Solberg (2006) 

säger att flexibilitet är en förutsättning för resultat. Johansson och Kjellme säger sig vara 

noga med att kontrollera mellanhänders produktportföljer för en bra matchning. De anser 

även att en bra strategi för att få mellanhanden att jobba mycket med deras produkter är 

att välja mindre organisationer som mellanhänder då de har mer tid. Att dessutom ha en 

stark personlig relation till mellanhanden ökar kontrollen som kan ges genom tillit och 

därför också mellanhandens engagemang i just deras produkter. Under frågan om 

mellanhänder lägger tillräckligt med tid på de tillfrågade exporterande företagens 

produkter går det att utläsa att de tillfrågade företagen anser att mellanhänderna kan lägga 

mer tid på deras produkter, men att de ändå är ganska nöjda. Medelvärdet på svaren 

hamnade på 3,40. I relation till hur stor kontroll företagen anser sig ha över sina 

mellanhänder, placerar sig alla företagen med ett par undantag i kategorin att de inte 

känner att de har full kontroll samtidigt som de vill att mellanhänderna ska lägga mer tid 

på deras produkter. Detta tolkar vi som att det finns ett samband mellan hur stor kontroll 

exportören har och hur mycket tid mellanhanden lägger ner på dess produkter. 

Kombinationen av teorierna och empirin kring denna fråga tolkar vi som att företag som 

kontrollerar sina mellanhänder genom tillit i relationen är mer tillfredställda med hur 

mycket tid mellanhanden lägger på just deras produkter. 

 

5.2.3 Vikten av att upprätta skriftliga avtal och avbrottsklausuler 
 

Företag bör enligt Petersen (2006) dock bara använda tillit som ett komplement till lagar 

och regler och att avtal ändå är viktiga, så det finns något att falla tillbaka på vid 

eventuell konflikt. Risker som finns i mellanhandssamarbeten är bland annat 

igenproppande av marknad, skadat varumärke och låg försäljning enligt Johansson och 

Darlington. I vår intervju med Darlington bekräftas att företag är alltför dåliga på att 
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skriva skriftliga avtal och med EU:s lagar kring mellanhänder, som favoriserar 

mellanhänderna i rättsliga tvister bör detta undvikas. Darlington hävdar att många 

mellanhandssamarbeten misslyckas och att exportörer hamnar i problem som hade kunnat 

undvikas genom ett vanligt standardkontrakt för mellanhandssamarbeten. På frågan om 

företagen är noggranna med att upprätta skriftliga avtal med sina mellanhänder blev 

medelvärdet av svaren 3,73 vilket kan se ut som en hög siffra. Men vi anser att det i 

denna fråga är lågt med tanke på riskerna som finns med att inte skriva skriftliga avtal i 

mellanhandssamarbeten. Vi läser även ut ur samma matris att företagen som anser sig ha 

full kontroll över sina mellanhänder har svarat att de alltid upprättar skriftliga avtal. Även 

de företag som svarat en fyra på hur stor kontroll de har över sina mellanhänder värderar 

skriftliga avtal högt. Vi tolkar detta som att tillit är en viktig del i ett 

mellanhandssamarbete men företagen får bättre kontroll om det även finns skriftliga avtal 

att falla tillbaka på.  

 

Petersen (2006) hävdar att det är förekommande med avbrutna mellanhandssamarbeten, 

vilket kan leda till opportunistiskt beteende hos mellanhanden. Darlington anser att som 

en del av upprättande av skriftliga avtal är det viktigt att exportörer skriver 

avbrottsklausuler, vilket dock inte är vanligt förekommande. Därför frågade vi företagen i 

enkäten i vilken utsträckning de upprättar avbrottsklausuler med sina mellanhänder. Det 

bekräftades i vår enkät att små och medelstora företag inte är så noga med att skriva 

avbrottsklausuler. Medelvärdet av svaren på frågan blev 3,38 och det går dessutom att 

läsa ut att 9 företag som inte tyckte de hade så stor kontroll över mellanhänderna inte 

heller upprättar avbrottsklausuler. Det finns en tendens i matrisen från denna fråga som 

lutar åt att företagen uppfattar att de har mer kontroll över sina mellanhänder om det finns 

avbrottsklausuler, dock är den väldigt svag och sambandet är inte starkt. Detta kan bero 

på att företagen har erfarenhet som pekar på att avbrottsklausuler är mindre viktiga. Eller 

så är det inte tydligt att avbrottsklausuler är en viktig del gällande exportörers kontroll av 

mellanhänder. Vi tolkar det även som en förlängning av den tidigare nämnda analysen, 

nämligen att exportörer hellre litar på sina mellanhänder än att kontrollera dem via lagar 

och avtal. Dock kan det bli dyrt och kännbart för en exportör att inte ha en 

avbrottsklausul med sin mellanhand. 
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5.3  Analys – Utveckling av relationer 

 

Här presenteras analysen av frågorna gällande utbildning och utveckling i 

mellanhandsrelationen. Frågorna under denna underkategori kommer vi att analysera 

mot den beroende variabeln, om de tillfrågade företagen tycker deras 

mellanhandsrelationer blir bättre över tiden. 

 

5.3.1 Att investera i relationen 
 

Enligt Deligonul & Cavusgil (2006) så avbryts många mellanhands relationer abrupt för 

att företag inte inser fördelarna med en långvarig relation. Johansson och Kjellme säger 

att på Norden och Viking Toys ger de sina mellanhänder 2 år på sig att visa resultat vilket 

visar på att det är en brant inlärningskurva. Båda två värdesätter långvariga samarbeten 

med sina mellanhänder. Kjellme berättade att de flesta av Viking Toys nuvarande 

mellanhandsrelationer är tio till trettio år gamla. På frågan om företagen lägger mycket 

resurser på sina mellanhandssamarbeten svarade företagen högt, medelvärdet över svaren 

är 3,77. Samtliga med undantag av fem företag svarade dessutom att deras 

mellanhandssamarbeten blir bättre över tiden. Detta tolkar vi som att utveckling av 

relationerna med mellanhänderna är en kritisk del i ett mellanhandssamarbete. Vidare 

tolkar vi det som att myten att exportörer inte behöver lägga mycket resurser på ett lyckat 

mellanhandssamarbete eftersom de bara betalar provision är felaktig. Enkätsvaren visar 

tydligt att framgångsrika exportörer lägger mycket resurser och tid på 

mellanhandsrelationen innan samarbetet blir riktigt bra.  

 

Att kommunicera är nyckeln till utveckling och enligt Timlon & Hilmersson (2009) så är 

mellanhands samarbeten en process som ständigt fortgår. Johansson säger att i deras 

organisation så blir resultatet med mellanhänderna ännu bättre när de träffas på särskilda 

utvecklingsmöten. Även Kjellme tycker det är viktigt att personligen träffa representanter 

från mellanhänderna regelbundet. Vi frågade företagen hur ofta de sammanträder i 

utvecklingsmöten med sina mellanhänder och medelvärdet på svaren blev 3,02. Det finns 

däremot inget tydligt samband med att sammanträda i utvecklingsmöten och att 

relationerna blir bättre över tiden. De som svarat att de inte sammanträder i 
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utvecklingsmöten svarar också att deras relationer till mellanhänderna blir bättre över 

tiden. Detta tolkar vi som att det är viktigt att träffas personligen och utbyta information 

men det behöver inte vara ett särskilt utvecklingsmöte. Eftersom Norden är ett tekniskt 

företag så tror vi att chansen finns att det snarare är för den tekniska utbildningen som 

utvecklingsmöten behövs i deras fall och inte bara för relationens utveckling. 

 

Ford (2006) hävdar att relationen mellan aktörer i ett samarbete blir starkare om det 

byggs upp personliga band mellan representanter för de olika relationerna. Gripsund et. 

al. (2006) säger att vikten av korrekt marknadsinformation är nyckeln till framgång och 

för att få den är det vanligast att gå genom sin mellanhand. Enligt Johansson och Kjellme 

bör exportörer lägga tid på att träffa mellanhänderna personligen då detta är den 

effektivaste metoden för att skapa tillit och utveckla den relation som ska förse företaget 

med korrekt marknadsinformation. Vi frågade hur stor personlig kontakt företagen har 

med mellanhänderna och det visade sig att de flesta företag anser att de träffar sina 

mellanhänder ofta. Medelvärdet är 3,79. Ställt mot om relationerna blir bättre över tiden 

finns det en tydlig tendens som visar att företag som ofta träffar sina mellanhänder 

personligen också förbättrar relationen över tiden.  

 

5.3.2 Informationsutbyte i mellanhandsrelationer 
 

Informationsutbyte är den viktigaste delen gällande utveckling av relationen (Timlon & 

Hilmersson, 2009). Små och medelstora företag är extra beroende av mellanhanden som 

informationskälla eftersom de kan sakna resurser att samla informationen från externa 

aktörer. Det kan dock finnas en risk att mellanhanden inte delger exportören fullständig 

information (Gripsund et. al. 2006).  Informationsutbytet är enligt Ford (2006) det som 

minskar distanser mellan företag och får mellanhandssamarbeten att fungera bättre. 

Gripsund et. al. (2006) bekräftar och hävdar att det är informationsflödet som är basen för 

lärandet och genom att vinna kunskap kommer bättre resultat. Detta stärks ytterligare av 

Timlon & Hilmersson (2009) som beskriver mellanhandssamarbete som en process som 

kräver kontinuerligt informationsutbyte. 
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Darlington och Johansson säger båda att när företag har med en teknisk produkt att göra 

bör de ta till viss försiktighet i hur mycket teknisk information som delges till 

mellanhänderna. Det kan leda till kopiering och sådana rättstvister är dyra och utdragna 

så det är bäst att undvika dem. Johansson hävdar vidare att informationsutbyte är viktigt 

och att Norden vill att mellanhänderna till en viss grad ska ha stor kunskap om deras 

produkter för att kunna sälja in dem till kunderna. Kjellme är ständigt på resande fot för 

att kontinuerligt träffa sina mellanhänder. 

 

I vår enkät frågade vi om företagen delger information regelbundet till deras 

mellanhänder och medelvärdet blev 3,96, även på frågan om företagen delger sina 

mellanhänder stor teknisk kunskap svarar de mycket högt. I matrisen ser vi ett skarpt 

samband som visar att informationsgivande ger bättre resultat med tiden. På frågan om 

mellanhanden delger information regelbundet blev medelsvaret 3,71. Vi tolkar detta som 

att i de flesta fall så är utbytet av information tvåsidigt och att detta är fallet i relationer 

som är välmående. På frågan om företagen får marknadsinformation från andra källor än 

sina mellanhänder har vi fått svar med ett medeltal på 2,79. Detta innebär att företagen 

får den mesta informationen av sina mellanhänder vilket vi tolkar som att företag till stor 

del litar på sina mellanhänder för korrekt marknadsinformation. Vilket bekräftas av 

frågan om företag litar på sina mellanhänder där medeltalet över svaren också var höga. 

Att företag anser sig behöva denna typ av informationsutbyte för att lyckas får vi svar på i 

frågan om företagen anser sig behöva feedback av sina mellanhänder. Svaren på denna 

fråga har ett medelvärde på 4,06. Detta tolkar vi som att företagen är medvetna om att 

informationsutbyte är en mycket viktig del i utvecklingen av relationer.  

 

5.3.3 Viktigt med kundkännedom 
 

Gripsund et. al. (2006) hävdar att det är en förutsättning för exportörer att känna till 

marknaden de vill jobba på och att mellanhanden är där för att brygga distanser mellan 

företag och marknad. Företag bör även känna till de potentiella kunderna på en marknad 

för att bättre kunna förstå om mellanhanden gör ett bra jobb samt motverka 

opportunistiskt beteende. Norden använder den här metoden, Johansson säger att för att 

deras internationalisering ska vara så framgångsrik som möjligt vill de känna till samtliga 
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affärer som görs i varje land de har representation. Darlington instämmer och menar att 

många exporterande företag felaktigt tror att de inte behöver bry sig om en marknad bara 

för att de verkar där genom en mellanhand som sköter den. På frågan om företagen 

känner till en stor del av kunderna svarar de flesta högt. Medelvärdet på svaren är 3,83. 

När vi mäter detta mot framgång så ser vi att samtliga företag som känner att de är 

framgångsrika i sina mellanhandsrelationer också anser sig känna till en stor del av deras 

potentiella kunder. Detta tolkar vi som att det är mycket viktigt att känna till de 

potentiella kunderna även på marknader där exportörer agerar genom mellanhänder. 

 

5.4 Framgång 

 

I detta stycke kommer vi att analysera hur var och en av underfrågorna påverkar 

företagens generella framgång i deras mellanhandsrelationer. Vi kommer att analysera 

genom att mäta de beroende variablerna från underfrågorna mot den beroende variabeln 

för huvudfrågeställningen, nämligen hur framgångsrika företagen generellt anser sig 

vara i sina mellanhandssamarbeten.  

 

5.4.1 Betydelsen av identifiering och utvärdering för framgång  
 

Det finns tidigare forskning och befintliga teorier som hävdar att valet av mellanhand är 

ett av de enskilda viktigaste besluten för företag under internationalisering och av kritisk 

betydelse för hur företaget kommer prestera på marknaden (Solberg 2006). Johansson 

och Kjellme anser att valet av mellanhand är mycket viktigt och utvärderar därför sina 

potentiella mellanhänder noggrant. På frågan ifall de tillfrågade företagen upplever sig 

framgångsrika med att identifiera och utvärdera mellanhänder hamnade medelsvaret på 

3,62. Vi anser att matrisen över denna fråga visar att det finns ett tydligt samband mellan 

hur framgångsrika företag är på att identifiera och utvärdera mellanhänder och hur 

framgångsrika de blir på marknaden. Matrisen visar tydligt att företag som anser sig 

framgångsrika i sin mellanhandsidentifiering också tycker sig vara framgångsrika i sina 

mellanhandssamarbeten. Detta tolkar vi som att mellanhandsvalet är mycket viktigt. 
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5.4.2 Betydelse av kontroll för framgång 
 

Roath & Sinkovics (2006) anser att en exportörs framgång är beroende på en väl 

implementerad kontroll funktion. Denna kontroll hjälper sedan mellanhänder och företag 

att sammanlänka sina aktiviteter till ett bra samarbete. Enligt Solberg (2006) så krävs det 

flexibilitet för resultat och därför bör en exportör inte kontrollera sin mellanhand för 

mycket.  Johansson säger att företaget släpper viss kontroll när de internationaliserar 

genom mellanhänder och pekar på att Norden försöker kompensera detta genom tillit och 

starka relationer. På frågan ifall de tillfrågade företagen upplever att de har stor kontroll 

ställd mot generell framgång ser vi inte ett lika tydligt samband. Den största delen av 

företagen anser sig ha mellanstor kontroll över sina mellanhänder men anser att deras 

mellanhandssamarbeten generellt sätt är bra. Dock visar matrisen ett litet samband då 

inget av de tillfrågade företagen anser att de inte har någon kontroll och att deras 

samarbeten är bra. De företagen som svarat att de är maximalt framgångsrika har också 

svarat minst en trea på frågan gällande hur stor kontroll de anser sig av över sina 

mellanhänder. Trots att matrisen visar att företagen inte behöver full kontroll för att ha ett 

framgångsrikt samarbete så visar den att exporterande företagen behöver viss kontroll för 

att uppnå fullgod framgång. Detta tolkar vi som att viss kontroll är viktigt för de 

exporterande företagen men att de helst kontrollerar sina mellanhänder genom tillit och 

relationen. Enkätsvaren stöder teorin om att exportörer inte ska kontrollera sina 

mellanhänder för mycket då dessa behöver flexibilitet för att kunna prestera som bäst.   

 

5.4.3 Betydelsen av utveckling och lärande i relationen för framgång 
 

Hur en affärsrelation utvecklar sig och hur utbredd interaktionen mellan parterna blir 

beror till stor del på hur hög grad företagen känner att de behöver lära sig av varandras 

osäkerhet och förmåga. Hur villiga de är att lära av varandra respektive att dela med sig 

av sina kunskaper. Att lära sig av varandra hjälper företagen i en relation att minimera 

osäkerhet och att maximera framgången (Ford 2006). Darlington hävdar att det är viktigt 

för exportörer att lära sig mycket om nya marknader även vid internationalisering genom 

lokala mellanhänder. På frågan om mellanhandsrelationerna blir bättre över tiden svarade 

företagen generellt sätt mycket högt, medelvärdet på svaren är 4,21. Matrisen visar att det 
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är väldigt tydligt att mellanhandsrelationer blir bättre med tiden då alla utom fem företag 

har svarat med en fyra eller en femma. Även de företagen som inte anser sig 

framgångsrika i sina mellanhandssamarbeten vittnar om att mellanhandsrelationerna blir 

bättre över tiden. Detta tolkar vi som att mellanhandssamarbeten är en mycket långsiktig 

investering. Vi tycker också att detta ger ytterligare stöd till hur viktigt det är att från 

början identifiera en bra mellanhand och inte bara anlita en mellanhand lite chansbetonat.  

 

5.4.4 Betydelsen av utveckling av relationen för lärdom 
 

Internationaliseringsprocessen hävdar att företag lär sig mycket om nya marknader allt 

eftersom de får mer erfarenhet av att göra affärer där. Teorin hävdar också att kunskap är 

en typ av avkastning (Johanson & Vahlne, 1977, 1990). Johansson och Kjellme har tät 

kontakt med sina mellanhänder för att ständigt hålla sig uppdaterad om vad som sker på 

marknaden. För att testa denna teori frågade vi företagen om de tycker sig lära sig mycket 

om nya marknader genom sina mellanhänder. Medelvärdet av svaren på denna fråga 

hamnade på 3,90 och visar att de flesta av de tillfrågade företagen anser att de vinner 

kunskap genom sina mellanhandssamarbeten. Detta tyder på att de flesta av de tillfrågade 

företagen utöver den rent finansiella vinsten på den nya marknaden samtidigt vinner 

resurser i form av kunskap. 

 

5.4.5 Betydelsen av kundkännedom för framgång 
 

Denna enkätfråga tillhör egentligen en av underfrågorna men vi väljer också att analysera 

denna fråga mot hur framgångsrika de tillfrågade företagen anser sig vara i sina 

mellanhandssamarbeten. Detta gör vi för att teorin specifikt tar upp att det är viktigt för 

exportören att känna till kunderna på mellanhandens marknad för att lyckas där 

(Gripsund et. al. 2006). Johansson på norden känner alltid till kunderna då deras 

mellanhänder knyter kontakten och ser till att affären går igenom men sedan går Norden 

in och tar hand om kunden. Då det handlar om en rent tekniskt avancerad produkt krävs 

en kontinuerlig dialog med kunden. Kjellme besöker mässor ihop med sin mellanhänder 

för att träffa slutkunder personligen. Medelvärdet av svaren på denna fråga hamnade på 
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3,83. Matrisen visar ett klart samband mellan att företag som känner till sina kunder på 

mellanhandens marknad också anser sig vara mer framgångsrika. Denna studie stärker 

alltså teorin och visar att det är viktigt för exporterande företag att känna till sina kunder 

på nya marknader.  
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6.0 Rekommendationer och slutsats 

 

Under denna rubrik publicerar vi våra slutsatser av studien. Vidare presenterar vi 

studiens svagheter. Slutligen levererar vi rekommendationer om hur företag som 

internationaliserar genom mellanhänder bör gå till väga för att bli framgångsrika i sina 

mellanhandssamarbeten. 

 

6.1 Slutsatser 

 

De vanligaste forumen för exportörer att identifiera mellanhänder är via mässor och sina 

nätverk. Valet av mellanhand är ett extremt viktigt beslut för att lyckas på nya marknader. 

Därför bör ett exporterande företag noggrant utvärdera en potentiell mellanhand. För att 

lyckas i sin internationalisering genom mellanhand är det viktigt att ta reda på mycket om 

både potentiella mellanhänder och deras marknader. Denna studie visar tydligt att företag 

som gör detta grundligt också ofta blir framgångsrika i sina mellanhandssamarbeten. 

 

Det finns olika faktorer att bedöma gällande utvärdering av mellanhänder, mycket tyder 

dock på att exportörer bör inkludera samtliga faktorer i sin utvärdering. Detta innebär att 

exportören bör utvärdera mellanhandens resurser som kontaktnät, kundbas, tillgång till 

försäljningskanaler och marknadskunskaper. Vidare är det viktigt att bedöma både 

mellanhandens och sitt eget nätverk i sin utvärdering. Det är också viktigt att utvärdera 

om mellanhandens kundkrets, värderingar och affärsprofil stämmer överens med det 

exporterande företagets. Utvärdering görs genom att träffa mellanhanden, diskutera 

produkterna, besöka dem på deras hemmamarknad, undersöka vilka andra produkter de 

har i sin produktportfölj och att ta referenser. 

 
Företag bör kontrollera sina mellanhänder genom tillit och att investera relationer i större 

utsträckning än lagar och regler. En mellanhands framgång är länkat till dess flexibilitet 

vilket gör att det finns anledning att tro att stenhård kontroll enbart stryper mellanhandens 

motivation och faktiskt ökar risken för att mellanhanden ska agera själviskt och 

opportunistiskt. Vi har genom denna studie upptäckt att kontroll kommer naturligt om 

företag är noggranna med identifiering och utveckling. Ett företag som internationaliserar 
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bör vara väldigt noga i sin utvärdering av mellanhand. Då visar företaget redan från 

början att mellanhanden är viktig för dem och att de planerar för en långsiktig relation. 

Dessutom är det viktigt för en exportör även vid internationalisering via mellanhand att 

kunna mycket om marknaden. Om det exporterande företaget vet mycket om marknaden 

visar de direkt för mellanhanden att det inte går att lura dem. Dessa tillvägagångssätt 

leder till minskad risk för opportunistiskt beteende och att kontroll automatiskt 

uppkommer. Efter inlett samarbete så är det sen viktigt att parterna delger varandra 

relevant information kontinuerligt och att de utbildar varandra. Genom att på detta vis 

utveckla relationen kommer kontroll behållas med automatik. Nedanstående modell 

beskriver sambandet. 

 

 

 

Baserat på vår studie anser vi att exporterande företag utöver att använda utveckling, 

långsiktigt relationsbyggande och investering i relationen som byggstenar till ett 

ömsesidigt förtroende med kontroll som följd, också skriver avbrottsklausuler och 

standardavtal med mellanhänderna. Så det finns något att falla tillbaka på vid eventuell 

konflikt.  

 
En förutsättning för ett lyckat samarbete med en mellanhand är att parterna utvecklar 

relationen och ser det som en långsiktig satsning. Vad som krävs för detta enligt vår 

studie är att representanter från exportörer träffar mellanhänderna personligen och att 

parterna utbyter information regelbundet. Studien visar också att mellanhandsamarbeten 

blir bättre över tiden. Företag bör alltså inte gå in i en mellanhandsrelation med 

inställningen att man inte har något att förlora eftersom allt empiriskt material visar att 
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resultaten låter vänta på sig och mogna fram. Det är erkänt att internationalisering är en 

kontinuerlig process där internationaliserande företag i takt med att de lär sig mer skapar 

förutsättningar för att lyckas. Utan undantag visar vår empiriska studie att de tillfrågade 

företagen vid genuina försök till samarbeten med mellanhänder lär sig mycket om nya 

marknader. Vidare leder ofta kunskap till framgång. 

 

Exporterande företag bör se samarbeten med mellanhänder som en lärandeprocess och ta 

vara på den kunskap som ges tillgänglig. Våra matriser visar klart och tydligt upp ett 

samband mellan hur mycket resurser exporterande företag lägger på utveckling och hur 

framgångsrika företagen upplever sig. Vi har även lyckats visa att ju mer exportörer lär 

sig om mellanhändernas marknad desto större framgång finns det potential för. Att 

företag anser sig beroende av feedback tycker vi pekar på en sund insikt, att det behövs 

ett informationsutbyte för tillfredställande resultat.  

 

6.2 Svagheter i studien 

 

Företagen som har deltagit i denna studie har genomgående ansett sig som ganska 

framgångsrika i sina mellanhandssamarbeten. Det finns en tendens att företag på frågor 

om deras framgång ibland överskattar sig själva. Faktumet att tiderna som företagen har 

svarat för har varit väldigt goda, då i princip hela världen har befunnit sig i en 

högkonjunktur kan också ha påverkan på företagens framgång. Att göra denna studie igen 

om ett par år skulle vara väldigt intressant för att se om de tillfrågade företagen efter 

rådande finanskris fortfarande anser sig vara lika framgångsrika i sina 

mellanhandssamarbeten. Om vi räknar in både fallstudierna och den kvantitativa studien i 

denna forskning har totalt 53 företag och exportrådet deltagit i studien, varav alla utom 

exportrådet är små och medelstora företag från södra Sverige. Vi tycker detta antal av 

företag är relativt stort och ger oss möjlighet att generalisera en del. Men för att kunna 

generalisera i större utsträckning kanske fler företag skulle inkluderats i studien och 

också från ett större geografiskt område. Dock tror vi att företag inom Sverige arbetar 

relativt lika oberoende av geografiskt läge. För att kunna generalisera över 

landsgränserna bör studien omfatta utländska svarsrepresentanter vilket vi inte gjort. Vår 

studie begränsar sig till svenska små och medelsstora företag.  
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Gällande vårt metodval att genomföra kombinerad kvalitativ och kvantitativ studie har 

försatt oss i viss tidsnöd, då vi bara har tio veckor till denna studie. Dessutom angående 

den kvantitativa delen saknade vi innan denna studie kunskap då vi aldrig jobbat med 

vissa av de delar som är nödvändiga som till exempel statistikprogrammet SPSS. Med 

större kunskaper i SPSS och mer tid till studien hade det varit möjligt att vidare bearbeta 

enkätsvaren.  

 

6.3 Rekommendationer 

 
Nedan kommer en modell som speglar hur vi rekommenderar företag att gå till väga 

under internationalisering genom lokala mellanhänder. Modellen är ett verktyg som kan 

användas för att bli framgångsrik i samarbeten med mellanhänder. När identifiering och 

utvärdering görs grundligt visar exportören att denne är seriös och också att exportören 

värdesätter en bra mellanhands relation högt. Genom detta skapas tillit, vilket reducerar 

risken för opportunistiskt beteende och skapar en informell kontroll över mellanhänderna. 

Denna typ av kontroll präglas av flexibilitet vilket är en förutsättning för att 

mellanhanden ska kunna prestera maximalt och nå framgång. Dock rekommenderar vi 

exportörer att använda enklare standarkontrakt och att skriva avbrottsklausuler med sina 

mellanhänder för att kunna falla tillbaka på vid eventuell konflikt. Vidare rekommenderar 

vi parterna att ha ett kontinuerligt informationsflöde för att utveckla relationen samt 

utnyttja relationen till att utbilda varandra. 
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Modell som beskriver ett framgångsrikt mellanhandssamarbete. 
 
 
Steg 1 – Identifiering & utvärdering: När exporterande företag ska utvärdera 

potentiella mellanhänder rekommenderar vi dem att göra detta noggrant. En av 

egenskaperna som bör bedömas är mellanhandens resurser som i detta fall inte är fysiska. 

De kan vara hur duktig förhandlare mellanhanden är, språkkunskaper, teknisk kunskap 

eller hur duktig mellanhanden är på att utnyttja sitt nätverk. Vidare är det viktigt att 

utvärdera mellanhandens försäljningskanaler och marknadskunskap, vilka möjliggör att 

få ut produkterna till rätt kunder. Mellanhandens affärsprofil måste också utvärderas, här 

är det viktigt att mellanhandens affärsprofil och kundkrets matchar exportörens. 

Exportörer bör också utvärdera mellanhandens branschkännedom. Mellanhanden ska 

redan under de första mötena med exportören ha ett uppslag med kunder på den nya 

marknaden samt vara inläst på exportörens produktsortiment. För att kunna göra en bra 

utvärdering krävs det att exportören har goda marknadskunskaper. Detta gör det lättare 

för dem att utvärdera mellanhandens egenskaper och kunskap. 
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Steg 2 – Tillit & Relationer: Exporterande företag som är noggranna i sin utvärdering av 

mellanhänder bygger på detta vis direkt upp en stark relation med denne då de tydligt har 

visar att mellanhanden är viktig för dem och att de siktar på ett långsiktigt samarbete. 

Detta minskar risken att mellanhanden ska verka opportunistiskt och tillit uppstår. Genom 

en lång utvärderingsprocess visar också mellanhanden att samarbetet är viktig vilket leder 

till tillit från exportören. Detta gör att exportören känner kontroll i relationen genom tillit. 

 

Steg 3 - Kontroll: Vi anser att det är bättre att kontrollera sin mellanhand genom tillit än 

med lagar och avtal. Om en exportör kontrollerar genom avtal och lagar mister 

mellanhanden den flexibilitet som behövs för att maximera dennes prestation. För hård 

kontroll kan också leda till opportunistiskt beteende hos mellanhanden. Dock 

rekommenderar vi exportörer att upprätta standardavtal och avbrottsklausuler med 

mellanhanden för att ha något att falla tillbaka på vid eventuell konflikt. Vi vill dock 

påpeka att funktionen med dessa avtal är att skapa trygghet i relationen, resultat uppnås 

inte genom avtal. 

 

Steg 4 - Utveckling: Detta steg handlar om att utveckla relationen samt att parterna 

utbildar varandra för att på så sätt vinna konkurrensfördelar. För att lyckas med detta 

krävs ett kontinuerligt informationsutbyte från båda parter. Om båda parter visar att de 

satsar på en långvarig relation minskar risken för opportunistiskt beteende och underlättar 

informationsflödet. Vi anser att personliga möten mellan representanter från 

organisationerna är viktiga då personliga band kan knytas. Denna studie har visat att 

exportörer lyckas bättre på nya marknader om de känner till sina slutkunder. Det betyder 

att en exportör inte bara ska vara nöjd om mellanhanden säljer bra utan bör se till att själv 

känna till vilka som är kunderna för att bli framgångsrik på lång sikt. 

 

Steg 5 - Framgång: Om exporterande företag följer denna modell så hamnar de i den 

sista boxen, vilket betyder att de har alla förutsättningar att bli framgångsrika i sina 

mellanhandssamarbeten. 
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8.0 Bilagor 

 
Här presenterar vi de bilagor som hör till arbetet. Under 8.1 finns enkäten presenterad 

som vi skickade ut till företagen och under 8.2 finns en lista med värden på svaren vi 

gjorde i SPSS. 

 

8.1 Enkät 

 
Vi intresserar oss för ert företags samarbeten med agenter och distributörer på utländska 

marknader. Vi väljer att kalla dessa mellanhänder i frågorna. 

 

Vi garanterar full anonymitet och behöver bara företagsnamnet för att se vem som har 

svarat. 

 

Enkäten tar ungefär 5 minuter att fylla i. Markera era svar med ett kryss (X). 

                

Namn på företag (anonymitet garanteras): Skriv här:

                                                                         

    

Länder vi samarbetar med mellanhänder i. Skriv här:
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I resterande del av formuläret ber vi dig att 

fokusera på de marknader du har färskast 

erfarenhet av mellanhandssamarbeten på.  

Vänligen ange vilka marknader bredvid. 

Skriv här:

 

 

 
 

 

Vänligen kryssa i vilken typ av mellanhänder ni samarbetar med? 

                                                                         

                              Ja                        Nej                     

I de länder vi har färskast erfarenhet, samarbetar 

vi med agenter som är en person/företag som 

förmedlar våra produkter åt oss till utländska 

kunder. 

  

                               

Ja                        Nej 

I de länder vi har färskast erfarenhet säljer vi till 

utländska distributörer som är en person/företag 

som i sin tur säljer våra produkter vidare på den 

aktuella marknaden. 

  

  

Identifiering & Utvärdering 1 2 3 4 5 
 

                                            1 = Instämmer inte alls      5 = Instämmer till fullo 

       

Vi upplever oss som framgångsrika med att hitta 

mellanhänder.       
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Vi hittar våra mellanhänder via era nätverk 

(kunder, leverantörer etc.).  

 

     

 

Vi hittar våra mellanhänder via mässor. 

 
     

 

Vi hittar våra mellanhänder via konkurrenter. 

 
     

 

Vi hittar våra mellanhänder via facktidningar.  

 
     

 

Vi hittar våra mellanhänder via organisationer 

som till exempel exportrådet.  
     

 

Vilka andra källor använder ni när ni hittar 

mellanhänder? 
Skriv här: 

 

 

Vi lägger mycket tid på utvärdering av 

mellanhänder. 
     

              

          

Vi går igenom många mellanhänder i processen 

att hitta mellanhand.      
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                  1 = Instämmer inte alls      5 = Instämmer till fullo 

                              

Vi tar reda på mycket om den potentiella 

mellanhanden.       
 

Vi är noggranna med referenser.      
 

Vi tar reda på mycket om mellanhandens 

hemmamarknad.      
 

Vi tycker språk är en viktig egenskap hos en 

mellanhand.      
 

Vi tycker tekniskt kunnande är en viktig 

egenskap hos en mellanhand.      
 

Vi tycker kontaktnätet är en viktig egenskap hos 

en mellanhand.      
 

Vi tycker branschkännedom (know-how) är en 

viktig egenskap hos en mellanhand.      
 

      

Vilka andra egenskaper är viktiga? Skriv här: 
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Kontroll & Avtal 1 2 3 4 5 
 

                                            1 = Instämmer inte alls      5 = Instämmer till fullo 

                      

Vi har stor kontroll över våra mellanhänder.      
                       

Vi upplever mellanhänder som opportunistiska.      
                       

Vi litar på våra mellanhänder.      
 

Vi är noggranna med att göra skriftliga avtal.      
 

Vi använder lagar/regelverk för kontroll av våra 

mellanhänder.       
 

Vi använder relationer och tillit för kontroll av 

våra mellanhänder.      
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Vi är noggranna med att göra avtalsbrotts 

klausuler.      
 

Vi tycker att våra mellanhänder lägger 

tillräckligt med tid på våra produkter. 
     

 

 

 

 

 

Utveckling & Relation 1 2 3 4 5 
 

                                            1 = Instämmer inte alls      5 = Instämmer till fullo 

     

Vi anser att våra mellanhandsrelationer blir 

bättre över tiden. 
     

       

Vi lägger mycket resurser på mellanhands 

samarbeten.      
 

Vi träffar ofta mellanhänderna personligen.      
 

Vi sammanträder ofta i utvecklingsmöten med 

våra mellanhänder. 
     

                      

Vi delger vår mellanhand mycket teknisk 

kunskap.      
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Vi känner till en stor del av de potentiella 

kunderna på mellanhändernas marknad.      
  

Vår mellanhand delger oss information 

regelbundet.      
 

Vi får stor del av informationen om marknaden 

av andra källor än vår mellanhand. 
     

 

Vi delger vår mellanhand information 

regelbundet.      
 

Vi har stort behov av feedback från 

mellanhänderna. 
     

 

Framgång 1 2 3 4 5 
 

                                            1 = Instämmer inte alls      5 = Instämmer till fullo 

      

Generellt sätt upplever vi våra 

mellanhandssamarbeten som framgångsrika.      
               

Vi har dragit stor lärdom om utländska 

marknader genom mellanhandssamarbeten. 
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Ungefär hur stor avkastning på investeringen har 

ni fått med hjälp av samarbeten med 

mellanhänder i utvecklande länder? 

% 

 

 

 

 

 

 

 

Vi föredrar att ni skickar den ifyllda enkäten digitalt med e-post till:  

 

ca22hj@student.hik.se 

 

Det går även bra att skriva ut och skicka ifylld enkät till: 

 

Mikael Hilmersson 

Handelshögskolan i Kalmar 

Baltic Business School 

Kalmar Nyckel, SE-391 82 Kalmar, Sweden 

 

 

 

Tack för er medverkan 

 

Med vänliga hälsningar från Handelshögskolan BBS i Kalmar 

 

- Christian Anderberg 

- Carl-Johan Petersson                  
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8.2 Lista SPSS 

 

Lista med antal svar, lägsta och högsta svar, medelvärde och avvikelse på varje fråga i 

enkäten. Detta är en utskrift ur SPSS. 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Vi upplever oss som 

framgångsrika med 

identifiering av mellanhänder. 

52 2 5 3,62 ,953 

Vi identifierar mellanhänder 

via nätverk. 

51 1 5 2,84 1,239 

Vi identifierar mellanhänder 

via mässor. 

52 1 5 2,48 1,146 

Vi identifierar mellanhänder 

via konkurrenter. 

52 1 4 1,79 ,893 

Vi identifierar mellanhänder 

via facktidningar. 

52 1 3 1,29 ,498 

Vi identifierar mellanhänder 

via handelsorganisationer. 

52 1 4 2,35 1,046 

Vi lägger mycket tid på 

utvärdering av mellanhänder 

52 1 5 3,31 1,039 

Vi väljer mellan ett stort antal 

mellanhänder. 

52 1 5 2,38 1,051 

Vi tar reda på mycket om 

potentiella mellanhänder. 

52 1 5 3,81 1,011 

Vi är noggranna med 

referenser. 

52 1 5 3,48 1,196 

Vi tar reda på mycket om 

mellanhandens 

hemmamarknad. 

52 3 5 4,00 ,714 

Vi anser att språk är en viktig 

egenskap. 

52 3 5 4,56 ,639 

Vi anser att tekniskt 

kunnande är en viktig 

egenskap. 

52 2 5 4,13 ,864 
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Vi anser att kontaktnät är en 

viktig resurs hos 

mellanhanden. 

52 4 5 4,63 ,486 

Vi anser att 

branschkännedom är en 

viktig egenskap. 

52 2 5 4,60 ,634 

Vi har stor kontroll över våra 

mellanhänder. 

51 2 5 3,43 ,755 

Vi upplever mellanhänder 

som opportunistiska. 

51 1 4 2,47 ,946 

Vi litar på våra mellanhänder. 52 2 5 3,87 ,715 

Vi är noggranna med att göra 

skriftliga avtal. 

52 1 5 3,73 1,173 

Vi använder lagar/regler för 

kontroll. 

52 1 5 2,48 1,146 

Vi använder tillit för kontroll. 52 1 5 3,88 ,784 

Vi är noggranna med 

avbrottsklausuler. 

52 1 5 3,38 1,191 

Våra mellanhänder lägger 

tillräckligt med tid på våra 

produkter. 

52 1 5 3,40 ,955 

Våra mellanhandsrelationer 

blir bättre över tiden. 

52 3 5 4,21 ,605 

Vi lägger mycket resurser på 

mellanhandsrelationer. 

52 1 5 3,77 ,942 

Vi träffar ofta 

mellanhänderna personligen. 

52 1 5 3,79 ,936 

Vi har ofta utvecklingsmöten. 52 1 5 3,02 1,057 

Vi delger stor teknisk 

kunskap. 

52 2 5 4,12 ,878 

Vi känner till en stor del av 

våra potentiella kunder på 

mellanhandens marknad. 

52 1 5 3,83 ,944 

Vår mellanhand delger oss 

information regelbundet. 

52 1 5 3,71 1,054 

Vi får mycket info från andra 

källor än vår mellanhand. 

52 1 5 2,79 1,109 

Vi delger information till våra 

mellanhänder regelbundet. 

52 3 5 3,96 ,713 
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Vi har stort behov av 

feedback. 

51 2 5 4,06 ,881 

Vi upplever våra 

mellanhandssamarbeten 

framgångsrika. 

52 2 5 3,81 ,841 

Vi har dragit stor lärdom om 

utländska marknader genom 

mellanhandssamarbeten. 

52 1 5 3,90 1,015 

Valid N (listwise) 48     
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