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Under skrivprocessen har vår förståelse för hur relationer och nätverk påverkar ett företags 

internationalisering på en tillväxtmarknad ökat och vi har kunnat påvisa att relationer och 

nätverk utgör en intressant problematik gällande studier av internationell affärsverksamhet. 

 

Med detta förord vill vi rikta ett stort tack till de personer som inspirerat oss och 

bistått med hjälp, idéer och kunskap under bearbetningen av uppsatsen. 

 

Vi även vill tacka samtliga tre intervjupersoner som erbjöd oss sin tid och därmed bidrog till 

att den empiriska undersökningen kunde genomföras. 
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för ditt engagemang, din vägledning samt konstruktiv kritik. 
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______________________  ________________________ 

          Nellie Dahlin                Ida Liedberg 
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ABSTRACT 

 

This thesis follows a qualitative method and aim to describe firms’ international business at 

an emerging market seen from a network perspective. The purpose of the thesis is to study in 

what way business relations and networks influence the process of internationalization and 

describe the way in which companies handle the external network in relation to acquisitions. 

Further does our purpose include analyzing if a firm’s network may be the main factor for 

why international business occurs. We also wish to give our recommendations to Swedish 

firms that have interest in expanding to the Chinese market. 

 

To reach our purpose we used theories that were relevant for the subject and the chapter is 

divided into three main parts which are; internationalization, network and emerging markets. 

The parts together form the theoretical frame work that creates the base for the thesis. 

 

By using a semi-structured interview plan the empirical data was collected from three firms 

which are; Gunnebo Industries, Aros Quality Group and ITT WWW. The empirical findings 

had the purpose to give a deeper understanding for the subject as the firms give their view of 

the reality. 

 

In the analysis of the thesis the theoretical framework serve as a base for the discussion of the 

empirical findings. In this chapter the authors’ opinions and interpretations of the collected 

material becomes apparent which falls into the conclusions where the question formulation is 

answered. The chapters are composed following the three main headlines of the thesis and the 

key-words are constantly applied.  

 

The conclusions clarify that a network perspective is appropriate when a study of the 

internationalization of a firm entering an emerging market is performed. The conclusions 

demonstrate that the external network has a large influence on the international expansion of a 

firm. The thesis has also contributed to the understanding of the importance of acquisitions 

and how to reach the best result using an acquisition as an entry mode and foreign operation 

mode. In our final chapter we also give recommendations to Swedish firms that are interested 

in expanding to China and also to further research.  
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SAMMANFATTNING  

Titel: Ett nätverk utan gränser - En studie av företags internationalisering på en 

tillväxtmarknad ur ett nätverksperspektiv. 

 

Författare: Nellie Dahlin och Ida Liedberg 

 

Handledare: Susanne Sandberg 

 

Ämne: Kandidatuppsats 15 hp, Företagsekonomi, inriktning internationell 

marknadsföring. 

 

Nyckelord: Relation, nätverk, etableringssätt, internationellt tillvägagångssätt, förvärv 

 

Syfte: Vårt syfte med uppsatsen är att studera och beskriva hur relationer och nätverk 

påverkar ett företags internationalisering på en tillväxtmarknad samt 

internationella företags hantering av relationer i förhållande till förvärv. Vidare 

vill vi analysera om ett företags nätverk är den avgörande faktorn för 

internationell expansion. Vi vill även ge rekommendationer till svenska företag 

som är intresserade av att expandera till den kinesiska marknaden. 

 

Metod: Datainsamlingen har skett enligt en kvalitativ metod och en fallstudie har utförts 

genom semistrukturerade intervjuer. 

 

Urval: De tre företag som ingår i den fallstudie som har utförts är Gunnebo Industrier, 

Aros Quality Group och ITT WWW. Motiveringen till att de valts är att de 

bedriver verksamhet i Kina samt att deras tillväxtstrategi inkluderar förvärv. 

 

Slutsats: Vi har i denna uppsats kunnat konstatera att relationer och nätverk påverkat ett 

företag i flera olika avseenden. Relationer inom ett nätverk kan möjliggöra och 

påskynda företags internationalisering samt leda till att olika barriärer övervinns. 

Fördelen med ett förvärv är att det uppköpta företaget redan har en struktur 

vilket inkluderar ett externt nätverk. För att lyckas med ett förvärv krävs det att 

det externa nätverket involveras. Slutligen kan vi konstatera att expansion inte 

behöver ske stegvis då företag finner kunder på den nya marknaden inom eller 

genom sitt befintliga nätverk. 
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Klargörande av nyckelord: 
 

Relation: Ordet relation kommer i denna uppsats avse en affärsrelation som uppstår när ett 

affärsutbyte sker mellan två företag. Forsgren et. al. (2005) menar att när en relation har 

skapats och utvecklats till fördel för båda parter kan den ses som en viktig tillgång då framtida 

affärsmöjligheter kan möjliggöras. 

 

Nätverk: I denna uppsats syftar nätverk till affärsnätverk som enligt Ford et. al. (2006) består 

av flera företag som är direkt eller indirekt kopplade till varandra genom relationer. Kärnan i 

ett nätverk utgörs av dessa affärsrelationer som leder till den ömsesidiga utvecklingen av ett 

beroende företag emellan. Det är inom ett företags nätverk som de kan finna sina kunder, 

leverantörer och konkurrenter och det är de aktörerna som gör affärsverksamhet möjlig.  

 

Etableringssätt (entry mode): Då ett företag står inför den första etableringen på en ny 

marknad måste det enligt Hollensen (2007) utvärdera vilket etableringssätt som passar bäst 

för marknaden, företagets struktur och önskemål om utkomst av etableringen.  Det finns olika 

etableringssätt vilka är export, mellanhand samt hierarkisk och de innebär olika grad av 

kontroll, risk och flexibilitet. 

 

Internationellt tillvägagångssätt (foreign operation mode): De etableringssätt som 

beskrivits ovan kan även ses som internationella tillvägagångssätt då ett företag kan välja att 

vidareexpandera på en marknad genom att byta mellan de olika sätten inom export, 

mellanhand och hierarkiskt. Petersen och Welch (2002) diskuterar att valet av 

tillvägagångssätt förändras med tiden och att företag i regel inte brukar använda sig av ett och 

samma tillvägagångssätt på alla marknader. Genomgående i uppsatsen kommer ordet 

tillvägagångssätt att referera till internationellt tillvägagångssätt. 

 

Förvärv: Ett företags uppköp av ett existerande företag för att utveckla verksamheten kallas 

enligt Hollensen (2007) förvärv och innebär att ett företag får fördelen att utnyttja ett 

befintligt nätverk av kunder, leverantörer och ett redan uppbyggt rykte på en marknad. 



   

 v 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

1 INTRODUKTION .............................................................................................................. 1 

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

1.2 Problemets betydelse ....................................................................................................... 2 

1.3 Problemdiskussion ........................................................................................................... 3 

1.4 Problemformulering ........................................................................................................ 6 

1.5 Syfte ................................................................................................................................... 7 

1.6 Avgränsningar .................................................................................................................. 7 

1.7 Forskningsmodell ............................................................................................................. 7 

2 TEORI ............................................................................................................................. 9 

2.1 Internationalisering ......................................................................................................... 9 

2.1.1 Internationella företag ....................................................................................................................... 9 
2.1.2 Uppsala internationaliseringsmodell .............................................................................................. 10 
2.1.3 Internationellt etablerings- och tillvägagångssätt ......................................................................... 11 

2.1.3.1 Export och kooperativt etablerings- och tillvägagångssätt ................................................... 12 

2.1.3.2 Hierarkiskt etablerings- och tillvägagångssätt ....................................................................... 12 

2.1.4 Förändring av tillvägagångssätt ...................................................................................................... 14 
2.1.5 Förvärv som etablerings- och tillvägagångssätt ............................................................................. 15 

2.2 Relationer och nätverk .................................................................................................. 16 

2.2.1 Affärsrelationer ................................................................................................................................. 16 
2.2.1.1 Relationsutveckling .................................................................................................................. 17 

2.2.2 Nätverk .............................................................................................................................................. 18 
2.2.2.1 Dynamiska nätverk ................................................................................................................... 19 

2.2.3 Internationalisering ur ett nätverksperspektiv .............................................................................. 20 
2.2.3.1 Fyra internationaliseringssituationer ..................................................................................... 22 

2.2.4 Nätverk och förvärv .......................................................................................................................... 24 
2.2.4.1 Relationer och förvärv .............................................................................................................. 25 

2.2.4.2 Befintliga parters roll ................................................................................................................ 26 

2.3 Tillväxtmarknader ......................................................................................................... 27 

2.3.1. Att vara verksam på en tillväxtmarknad ........................................................................................ 27 
2.3.2 Den kinesiska marknaden ................................................................................................................ 28 

3 METOD ....................................................................................................................... 30 

3.1 Deduktiv forskningsansats ............................................................................................ 30 

3.2 Kvalitativ forskningsmetod ........................................................................................... 31 

3.3 Forskningsstrategi .......................................................................................................... 31 

3.4 Kvalitativ intervju .......................................................................................................... 33 

3.4.1 Semistruktur och intervjufrågor ...................................................................................................... 33 
3.4.2 Urval ................................................................................................................................................... 34 

3.5 Kriterier för bedömning av forskning ......................................................................... 36 

3.5.1 Reliabilitet ......................................................................................................................................... 36 



   

 vi 

3.5.2 Validitet ............................................................................................................................................. 36 
3.5.3 Replikation ........................................................................................................................................ 38 
3.5.4 Generalisering ................................................................................................................................... 38 

3.6 Datainsamling ................................................................................................................. 39 

3.6.1 Etik vid datainsamling ...................................................................................................................... 39 

4 EMPIRI ......................................................................................................................... 41 

4.1 Företagspresentation ..................................................................................................... 41 

4.1.1 ITT WWW .......................................................................................................................................... 41 
4.1.2 Aros Quality Group ........................................................................................................................... 41 
4.1.3 Gunnebo Industrier .......................................................................................................................... 42 

4.2  Hur påverkar relationer och nätverk ett företags internationalisering på en 

tillväxtmarknad? .................................................................................................................. 42 

4.2.1 Det externa nätverkets betydelse vid internationalisering ........................................................... 42 
4.2.1.1 Relationer .................................................................................................................................. 43 

4.2.1.2 Produktutveckling ..................................................................................................................... 44 

4.2.1.3 Nätverk ...................................................................................................................................... 45 

4.2.2 Det befintliga nätverkets roll vid etablering och vidareexpansion på den kinesiska marknaden
 ..................................................................................................................................................................... 47 

4.2.2.1 Valet av Kina som marknad ...................................................................................................... 47 

4.2.2.2 Barriärer på den kinesiska marknaden ................................................................................... 48 

4.2.2.3 Etableringssätt och byte av tillvägagångssätt ......................................................................... 50 

4.2.2.4 Vikten av kontroll ...................................................................................................................... 51 

4.2.3 Det externa nätverk som ingår vid ett förvärv ............................................................................... 52 
4.2.3.1 Valet av förvärv ......................................................................................................................... 52 

4.2.3.2 Det externa nätverkets inverkan ............................................................................................. 53 

4.2.3.3 Att genomföra ett förvärv eller att växa organiskt ................................................................. 54 

4.2.3.4 Närheten till kunder.................................................................................................................. 55 

5 ANALYS ........................................................................................................................ 56 

5.1  Hur påverkar relationer och nätverk ett företags internationalisering på en 

tillväxtmarknad? .................................................................................................................. 56 

5.1.1 Det externa nätverkets betydelse vid internationalisering ........................................................... 56 
5.1.1.1 Relationer och nätverk ............................................................................................................. 58 

5.1.1.2 Produktutveckling ..................................................................................................................... 59 

5.1.2 Det befintliga nätverkets roll vid etablering och vidareexpansion på den kinesiska marknaden
 ..................................................................................................................................................................... 60 

5.1.2.1 Etablering på den kinesiska marknaden ................................................................................. 60 

5.1.2.2 Barriärer på den kinesiska marknaden ................................................................................... 61 

5.1.2.3 Vidareexpansion av verksamheten i Kina ............................................................................... 64 

5.1.2.4 Vikten av kontroll ...................................................................................................................... 65 

5.1.3 Det externa nätverk som ingår vid ett förvärv ............................................................................... 66 
5.1.3.1 Att förvärva rätt företag ........................................................................................................... 66 

5.1.3.2 Det externa nätverkets inverkan ............................................................................................. 68 

5.1.3.3 Närheten till kunder.................................................................................................................. 69 

6 SLUTSATSER ................................................................................................................. 70 

6.1 Slutsatser ......................................................................................................................... 70 

6.1.1 Betydelsen av relationer och nätverk för ett internationellt företag ............................................ 70 



   

 vii 

6.1.2 Hur ett  företags befintliga nätverk spelar in i beslutet att expandera till en tillväxtmarknad 
samt rolenl ett företags nätverk har vid vidareexpansion på en tillväxtmarknad ................................ 71 
6.1.3 Hur ett företag som expanderar genom ett förvärv på en tillväxtmarknad påverkas av att ett 
redan befintligt nätverk av kund- och leverantörsrelationer ingår ....................................................... 72 
6.1.4 Hur relationer och nätverk påverkar ett företags internationalisering på en tillväxtmarknad 73 

6.3 Rekommendationer ........................................................................................................ 74 

6.4 Studiens begränsningar ................................................................................................. 75 

6.5 Framtida forskning ........................................................................................................ 75 

REFERENSER ................................................................................................................... 76 

 

BILAGOR 

 

Bilaga 1. Intervjuguide



 INTRODUKTION  

 1 

1 INTRODUKTION 

I det inledande kapitlet kommer ämnet för uppsatsen att introduceras genom en beskrivning 

av bakgrunden och problematiken kring ämnet, vilket följs av en problemformulering, ett syfte 

samt avgränsningar och disposition. 

1.1 Bakgrund 

Enligt Svenskt Näringslivs hemsida (svensktnaringsliv.se) har företags förutsättningar att göra 

affärer förändrats radikalt med globaliseringens framväxt. Idag har mer än vart tredje företag i 

Sverige någon sorts internationell verksamhet. Globalisering beskrivs som en förutsättning för 

tillväxt och har utvecklats mycket på grund av ny informationsteknologi, förbättrad och 

förenklad infrastruktur och av att tillväxtländer med stor marknadspotential har vuxit sig 

starka på marknaden, däribland Kina. Som Jansson (2007) beskriver har tillväxtländers 

betydelse som affärsmarknad ökat radikalt trots att de karaktäriseras av att vara riskfyllda, 

turbulenta och osäkra. Det beror på att länderna visar en hög tillväxt vilket gör dessa 

marknader attraktiva för internationella företag. Genom globaliseringen öppnas gränserna 

mellan nationer och ett ömsesidigt beroende skapas mellan olika delar av världen vilket har 

bidragit till att villkoren för att bedriva handel har förändrats (svensktnaringsliv.se). Den 

globala marknaden kan skapa möjligheter för företag att expandera samtidigt som kraven på 

företagen har blivit högre då de måste anpassa sin verksamhet till en global tillvaro. Enligt 

Anderson et. al. (2001) blir ett företags nätverk många gånger en förutsättning för ett företag 

att kunna ta sig in och agera på den konkurrenseffektiva och snabbt föränderliga marknaden. 

Enligt Jansson (2007) kan tillväxtmarknader liknas vid nätverkssamhällen då relationer är en 

väldigt central del i att göra affärer på dylika marknader.  

 

Den svenska tillväxten har under det senaste århundradet till stor del påverkats positivt av 

globaliseringen. Genom en mer öppen marknad kunde Sverige i slutet av 1800-talet utvecklas 

från en jordbruksindustri till en välutvecklad industrialiserad ekonomi. Idag möter de svenska 

företagen en allt större marknad genom att nya länder blir tillgängliga för internationella 

investeringar vilket innebär ett bredare utbud av marknader som förfogar över både 

arbetskraft och potentiella konsumenter. Genom den globala marknaden har även möjligheter 

skapats att flytta produktion av varor och tjänster utomlands (svensktnaringliv.se).  Pahlberg 

et. al. (2002) beskriver hur globaliseringen innebär en mängd händelseförlopp som leder till 
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förändringar i världen och som en del av förloppet ingår internationalisering, vilket syftar till 

det enskilda företags handlingar på den globala marknaden. 

 

De företag som väljer att expandera sin verksamhet står inför valet av olika etableringssätt för 

att göra en etablering möjlig på marknaden. Ett företag står då inför många olika beslut som 

påverkas av interna samt externa faktorer. En extern faktor att ta hänsyn till då företag verkar 

på en global marknad är enligt Ford et. al (2006) det nätverk som företaget ingår i. Hollensen 

(2007) menar att ett företag i grunden har ett befintligt nätverk på sin hemmamarknad som 

kan utvecklas till att bli allt mer internationellt. Det inhemska nätverket är ofta även en 

bidragande faktor till det första internationaliseringssteget. Väl etablerad på en internationell 

marknad står företag enligt Petersen et. al. (2000) inför nya beslut om de vill vidareutveckla 

och få mer kontroll över sin verksamhet och det är då företaget måste se över ett byte av 

internationellt tillvägagångssätt. Genom ett nätverksperspektiv utgör relationer både hinder 

och möjligheter till att ta sig in på en marknad. Företag som etablerar sig på en ny marknad 

kan möta problem med att utveckla nödvändiga relationer eftersom varje relation unik och 

bygger på de karakteristika som varje företag besitter vilket gör en överföring av lyckade 

relationsstrukturer från en marknad till en annan marknad svår (Forsgren et. al. 2005).  

1.2 Problemets betydelse  

Ett företags nätverk kan utifrån ett nätverksperspektiv ses som en förutsättning för ett företag 

att expandera internationellt (Forsgren et. al. 2005). Det betonar vikten av att undersöka hur 

ett företags befintliga nätverk kan bidra till en internationell expansion. En annan viktig 

aspekt att undersöka är hur relationer erhålls på en ny marknad beroende på val av 

etablerings- samt tillvägagångssätt. Förvärv innebär enligt Anderson et. al. (2001) att ett 

redan befintligt nätverk följer med uppköpet, intressant att undersöka enligt oss är således om 

det är en positivt bidragande faktor eller inte för det företaget som genomför förvärvet.  

 

Vi har därför valt att studera hur relationer och nätverk påverkar företag i deras 

internationalisering samt studera hur företag hanterar och motiverar sitt val av förvärv som 

etableringssätt samt som tillvägagångssätt vid en vidareexpansion på en tillväxtmarknad. Som 

Lasserre och Schütte (2006) beskriver består världen idag av stora världsmarknader som 

skiljer sig radikalt från varandra, däribland mogna marknader och tillväxtmarknader. Enligt 

Cavusgil et. al. (2002) har de mogna marknaderna länge dominerat den ekonomiska tillväxten 

i världen men på senare tid har tillväxtmarknaderna kommit att utgöra en allt större del av 
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världsekonomin. Således har företag på tillväxtmarknaderna ökat sin betydelse som aktör och 

samarbetspartner avsevärt. Karaktären på en tillväxtmarknad kännetecknas av att de har en 

stor befolkning, stark ekonomisk tillväxt och är en marknad som erbjuder snabba 

tillväxtmöjligheter vilket ytterligare bidrar till att göra marknaden attraktiv för investeringar. 

Som Ford et. al. (2006) hävdar ställer den globaliserade världen höga krav på företag att 

anpassa sin verksamhet till lokala behov vid en expansion. Vi anser att det är intressant att 

undersöka om ett förvärv, med det nätverk som medföljer, kan vara lösningen för att snabbt 

erhålla marknadsandelar. Enligt Hollensen (2007) finns det många olika för- respektive 

nackdelar som följer av valet av hur ett företag väljer att etablera verksamheten, däribland 

olika grad av kontroll, risk och flexibilitet. Då olika marknader har olika karaktäristiska drag 

bör de enligt vår uppfattning kräva olika grad utav kontroll, risk samt flexibilitet vilka på så 

sätt blir determinanter vid val av etablerings- och tillvägagångssätt. Vad som ytterligare bidrar 

till att göra denna aspekt intressant är att olika sorts etablerings- och tillvägagångssätt används 

på samma marknader och tvärtom. När företag väl är verksamma på en marknad kan de även 

välja att byta tillvägagångssätt för att de vill öka sitt engagemang och sin kontroll över 

verksamheten. Enligt oss gör dessa aspekter det intressant att undersöka om det finns några 

tydliga kriterier för val av förvärv som etablerings- och tillvägagångssätt på en viss marknad. 

 

Problemet vi har valt att diskutera i uppsatsen finner vi av betydelse och intresse för oss, då vi 

får en bredare förståelse för vad som ligger till grund för ett företags internationalisering på en 

tillväxtmarknad. Ämnet bidrar även för verksamma företag med intresse för 

internationalisering, då sättet att etablera en verksamhet och hur en vidareexpansion kan ske 

på en internationell marknad, är bland de viktigaste beslut ett företag kan stå inför (Gilroy och 

Lucas 2005). 

 

Vi kommer vidare att fördjupa oss inom problemområdet genom vår problemdiskussion där 

relevanta teorier för ämnet vidareutvecklas. 

1.3 Problemdiskussion  

Ford et. al. (2006) beskriver hur den allt mer globaliserade världen gör ett företags nätverk allt 

viktigare. Inom business to business är ett företag beroende av ett begränsat nätverk av 

leverantörer och kunder vilket gör varje affärsrelation viktig och dyrbar, då företaget har en 

väsentlig del av sin inkomst i varje relation och nya relationer kräver resurser för att byggas 

upp. Då anpassning till kunders behov blir allt viktigare på en konkurrensutsatt marknad blir 
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en utvecklad relation mellan leverantör och företag betydelsefull och innebär att ett företag 

gärna kvarhåller sina befintliga relationer. Via relationer bildas ett företags nätverk då 

leverantörer och kunder även i sin tur har relationer som är potentiella för företaget att komma 

i kontakt med, genom den gemensamma länken. Forsgren et. al. (2005) förklarar att det är 

genom relationer som information utbyts mellan företag och internationalisering av en 

verksamhet kan underlättas av detta informationsutbyte som sker inom nätverket. Som Ford 

et. al. (2006) beskriver är relationer komplexa och i kombination med ett internationellt 

affärsklimat som är obekant för företaget gör det problematik kring hur företag hanterar nya 

affärsrelationer intressanta enligt oss. Havila och Salmi (2002) skildrar hur ett 

nätverksperspektiv innebär att se till ett företags internationalisering som ett 

nätverksbyggande då utvidgad verksamhet innebär nya relationer. Ford et. al. (2006) förklara 

byggs relationer upp under en lång tid vilket i sin tur skapat förtroende mellan två parter. Då 

förvärv studeras i förhållande till nätverk höjs då frågan om relationer kan köpas upp? 

 

Enligt Gilroy och Lukas (2005) gör den snabba utvecklingen av affärsmarknaden val av 

etableringssätt till ett kritiskt beslut vid inträde på en utländsk marknad. Beslutet grundar sig i 

den mån av risk i förhållande till kontroll som följer olika val. Som Hollensen (2007) 

beskriver finns det tre olika etablerings- samt tillvägagångssätt; export, kooperativt och 

hierarkiskt och valet baseras på hur hög eller låg risk, kontroll och flexibilitet företag vill ha i 

anslutning till den utländska marknaden. Det hierarkiska sättet, vilket innebär ett eget ägande 

på den utländska marknaden, innebär störst risk men även högst kontroll vilket är två viktiga 

faktorer som kräver en bra balans. För de företag som önskar behålla verksamheten internt då 

investeringar görs i utlandet finns det två sätt att expandera genom det hierarkiska sättet; 

förvärv eller organisk tillväxt. Problematiken med att välja rätt etablerings- och 

tillvägagångssätt och fördelarna med de två olika valen diskuteras av Haller (2008) som 

menar att det kan bero på företagets karakteristiska drag, men som Gilroy och Lukas (2005) 

hävdar har det också med kostnader och ovisshet att göra. Beskrivet i litteratur och artiklar 

spelar flera faktorer in i hur företag tänker gällande val mellan förvärv och organisk tillväxt 

och därför anser vi att det inte finns några klara riktlinjer i hur företag ska se till detta. Vidare 

har forskare inte riktigt klara argument för vilket av de två alternativen som är mest lämpligt 

då Slangen och Hennart (2008) menar att förvärv kan vara lämpligare på grund av att organisk 

tillväxt till en början kan innebära en svag image på marknaden medan organisk tillväxt anses 

lämpligare eftersom ett förvärvat företag kan vara kostsamt att integrera. Utifrån det här anser 
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vi att diskussionen kring bakomliggande orsaker till valet av förvärv är problematisk och 

därmed intressant att studera. 

 

Det första steget in på en ny marknad görs genom ett etableringssätt och ersätts vid en 

vidareexpansion av verksamheten av en förändring av tillvägagångssätt vilket utvärderas av 

företag för att nå den mest positiva utkomsten av en utlandsetablering (Benito 2008). Företag 

som internationaliserar sin verksamhet utomlands kan antas vilja expandera i framtiden och 

därför anser vi att det är viktigt att inte enbart se till den första etableringen då en studie görs 

av ett företags internationalisering i förhållande till nätverk på en utländsk marknad, utan även 

se till den fortsatta expansionen. Jansson (2007) beskriver att när en expansion görs på en 

tillväxtmarknad möter det västerländska företaget utmaningar som de tidigare inte har erfarit. 

Samtidigt som marknader blir mer homogena finns det fortfarande en tydlig gräns mellan en 

mogen marknad och en tillväxtmarknad som kan försvåra ett affärssamarbete. Enligt Cavusgil 

et. al. (2002) är dock möjligheterna på en tillväxtmarknad så pass stora att de skillnader som 

kan anses utgöra hinder inte bör hämma företag att göra investeringar på en sådan marknad. 

Att vara en aktör på dagens marknad innebär att ta del av de möjligheter som erbjuds vilket 

kan innebära en etablering på en marknad som medför utmaningar. Emellertid måste ett 

företag som vill vinna marknadsandelar agera som en internationell aktör med de utmaningar 

det innebär. 

 

Ett problem kring att studera internationella etablerings- och tillvägagångssätt är enligt Zhao 

och Decker (2004) att det är ett välutforskat ämne och att det kan vara svårt att hitta 

inriktningar som bidrar med ny förståelse för ämnet. Den största delen av forskningen 

fokuserar emellertid på att hitta faktorer som kan förklara ett val av etablerings- och 

tillvägagångssätt utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Vidare anser författarna att det är ett 

viktigt ämne att vidareexploatera då förståelsen för företag som lyckas ta sig in på en 

internationell marknad ännu inte är mättad. Studier av förvärv i förhållande till nätverk 

gjordes redan under mitten av 1980-talet av Forsgren (1985) men därefter har forskningen 

avstannat. Anderson och Öberg (2002) menar att relationsaspekter i förhållande till förvärv är 

ett högst aktuellt ämne i dagens internationaliserade värld och att det fortfarande saknas 

relevant forskning kring ämnet. Genom fokus på valet av förvärv och relationers karaktär som 

en följd av valet så kommer vi att exploatera en mindre välutforskad inriktning. Dessutom 

vidareutvecklar vi ämnesdiskussionen genom att även se till företag som har passerat första 



 INTRODUKTION  

 6 

etableringsfasen och har expanderat på en tillväxtmarknad genom en förändring av 

tillvägagångssätt. 

1.4 Problemformulering 

Med utgångspunkt i problemdiskussionen utgår vi i uppsatsen från följande huvudproblem:  

 

 

Vi har valt att utgå från ovanstående huvudproblem eftersom vi anser att det är en 

övergripande fråga som integrerar relationer, nätverk och etablerings- och tillvägagångssätt 

vilka utgör primärfokus för uppsatsen. Då vi har en bred ansats på huvudproblemet har vi valt 

att precisera tre delproblem för att möjliggöra att uppsatsens huvudproblem besvaras: 

 

 

Det första delproblemet är av vikt för att visa betydelsen av att se till ett företag som en aktör i 

ett nätverk och inte som en oberoende aktör. Klargörelse görs också för betydelsen av 

relationer och nätverk vid ett företags internationella expansion.  

 

Det andra delproblemet bidrar till förståelse för vikten av ett företags nätverk vid en 

etablering på en tillväxtmarknad samt vid en vidareexpansion på dylik marknad. 

 

 

Det tredje delproblemet syftar till att ge en insikt i problematiken kring externa relationer då 

ett förvärv genomförs som etablerings- och tillvägagångssätt.  

Hur påverkar relationer och nätverk ett företags internationalisering på en 

tillväxtmarknad? 

 

Vilken betydelse har relationer och nätverk för ett internationellt företag? 

 

Hur spelar ett företags existerande nätverk in i beslutet att expandera till en 

tillväxtmarknad samt vilken roll har ett företags nätverk vid en vidareexpansion på en 

tillväxtmarknad? 

Hur påverkas ett företag som expanderar genom ett förvärv på en tillväxtmarknad av att 

ett redan existerande nätverk av kund- och leverantörsrelationer ingår? 
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1.5 Syfte 

Vårt syfte med uppsatsen är att studera och beskriva hur relationer och nätverk påverkar ett 

företags internationalisering på en tillväxtmarknad samt internationella företags hantering av 

relationer i förhållande till förvärv. Vidare vill vi analysera om ett företags nätverk är den 

avgörande faktorn för internationell expansion. Vi vill även ge rekommendationer till svenska 

företag som är intresserade av att expandera till den kinesiska marknaden. 

1.6 Avgränsningar 

I uppsatsen kommer avgränsning att göras till stora (fler än 250 anställda) svenska 

multinationella företag som bedriver verksamhet i tillväxtländer. Fokus för uppsatsen är 

nätverk och dess inverkan på företags internationalisering och en begränsning görs till det 

externa nätverket det vill säga ett företags kunder och leverantörer. Gällande etablerings- och 

tillvägagångssätt kommer fokus att ligga på förvärv som ett steg i ett företags 

internationalisering. Kina är det tillväxtland som studeras i förhållande till ett företags 

expansion till en tillväxtmarknad.  

1.7 Forskningsmodell 

I teorin som utgör uppsatsen andra kapitel tas relevanta teorier för ämnet upp vilka utgör det 

teoretiska ramverket (figur 1). I kapitel tre görs en genomgång av den vetenskapliga 

forskningsmetod som det empiriska avsnittet baseras på. I det fjärde kapitlet, empirin, 

redovisas den empiriska delen utifrån en skildring av de företag som fallstudien bygger på. I 

analysen i kapitel fem diskuteras den samlande informationen från teori samt empiri. I sjätte 

kapitlet presenteras våra slutsatser och slutligen ges rekommendationer till svenska företag 

som finner intresse i att expandera till Kina och ser förvärv som ett intressant 

tillvägagångssätt. Genomgående i uppsatsen kopplas de olika kapitlen till de forskningsfrågor 

som ställts i introduktionskapitlet vilket gör att en tydlig struktur framträder.  
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Figur 1. Forskningsmodell, egen modell 
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2 TEORI 

I teorikapitlet kommer relevanta teorier för ämnet att beskrivas. Under den första 

huvudrubriken behandlas olika delar av internationalisering med fokus på hur företag 

etablerar sig och vidareexpanderar på en internationell marknad. Den andra huvudrubriken 

behandlar ett nätverksperspektiv på internationell verksamhet samt en redogörelse för 

problematiken kring relationer i förhållande till förvärv. Under den tredje huvudrubriken 

beskrivs karaktärsdrag som kännetecknar en tillväxtmarknad samt görs en skildring av det 

kinesiska affärsklimatet.  

2.1 Internationalisering 

Idag är företag allt mer verksamma internationellt på grund av att globaliseringen har 

inneburit ett ökat utbud av möjligheter till internationella investeringar. Att internationalisera 

ett företag innebär att produkter säljs till ett land utanför hemmamarknaden eller att delar av 

en verksamhet placeras i utlandet vilket leder till olika fördelar för ett företag som minskade 

kostnader och ökad försäljning. Genom att vara internationella kan företag utforska nya och 

vinstgivande marknader, erhålla kunskap som kan leda till innovationer och 

produktutveckling samt möjligheten att bli mer konkurrenskraftigt (Hollensen 2007).   

2.1.1 Internationella företag 

I marknadsekonomier bygger marknaden på utbyte av tjänster och produkter mellan olika 

företag. I dagens samhälle blir de multinationella företagen allt flera och de svenska 

företagens beroende av omvärlden ökar allt mer. Samtidigt underlättas världshandeln genom 

de stora organisationer som bildas där länder ingår gemensamma avtal för att uppmuntra 

utbyte exempelvis WTO och EU. Den svenska exporten har ökat rejält under de senaste 

årtiondena och svenska direktinvesteringar i utlandet visar också på en ökning. Antalet 

svenskar som är anställda på ett dotterbolag till ett svenskägt moderbolag har aldrig varit så 

stort som idag och många företag visar ett större antal anställda utomlands än i Sverige. 

Företag drar fördel av att ha sin verksamhet på olika marknader eftersom kostnader samt olika 

restriktioner kan undvikas och tillgången till en större marknad av leverantörer och kunder 

erhålls (Pahlberg et. al. 2002). Hollensen (2007) menar att genom en spridning av 

verksamheten på olika länder minskar beroendet av ett land och med det också företagets risk 

att investera. 
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Då företag står inför en etablering utomlands är informationssamling en kritisk faktor då 

bristande kunskap om potentiella kunder, konkurrenter och om hur affärsklimatet ser ut på 

den utländska marknaden kan vara angörande för framgång. Andra risker som företaget står 

inför är att inte finna lämpliga distributörer, att inte kunna ge snabb service till kunder och att 

möta en hög konkurrens vilken kan försvåras på grund av kulturella olikheter (Hollensen 

2007). Etableringen av dotterbolag utomlands motiveras ofta enligt Pahlberg et. al. (2002) 

med att närheten till kunderna ökar och marknadsutbyte görs mer lättillgängligt. 

 

Internationell verksamhet innebär enligt Forsgren et. al. (2005) involvering i ett nätverk 

utanför hemmamarknaden. Nätverket omfattar internationella kunder och distributörer med 

vilka integration sker. För att integreringen ska vara värdefull för företagen måste utbyte ske 

som bygger på enskild kunskap samt kunskap om varandra. 

2.1.2 Uppsala internationaliseringsmodell 

En frekvent använd teori som behandlar internationalisering är Uppsala 

internationaliseringsmodell som Johanson och Vahlne år 1977 offentliggjorde genom en 

studie av hur fyra företag valde marknad och etableringssätt då de expanderade till 

internationella marknader (Hollensen 2007). Uppsala modellen betraktar företags 

internationalisering som en stegvis process genom att företag ökar sitt engagemang på den 

utländska marknaden med tiden och börjar med export för att senare övergå till en distributör 

och slutligen starta ett dotterbolag. Anledningen till att företag stegvis ökar sitt engagemang 

beror främst på att de till en början saknar kunskap både om att verka utomlands samt om den 

utländska marknadens karaktär. Bristande kunskap anses vara ett hinder när det kommer till 

utvecklingen av ett företags internationella verksamhet och för att kunna få den kunskap som 

företag behöver för att öka sitt engagemang på en marknad behöver de etablera verksamhet 

där. Anledningen till att företag saknar kunskap om internationella marknader beror som regel 

på den psykiska distansen som hindrar information att flöda från och till marknaden och 

distansen kan bero av skillnader i språk, kultur och affärsklimat. Den psykiska distansen anses 

även vara en faktor till att företag väljer att etablera sig i närliggande länder i ett tidigt stadium 

i sin internationaliseringsprocess då de påminner om marknaden som företaget redan verkar 

på. Studien visade att det finns två aspekter inom internationalisering, dels att företag med 

tiden ökar sitt engagemang inom ett och samma land och dels att företag gradvis etablerar sig 

i länder med en högre grad av psykisk distans. På grund av det anses internationalisering vara 

en process som innebär stegvisa beslut (Johanson och Vahlne 1977).  
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Kunskap kan även ses som en resurs och desto mer kunskap företag besitter om en marknad 

desto större värde ger kunskapen som resurs och företags villighet att öka sitt engagemang på 

marknaden ökar. För företag som expanderar till en marknad som är homogen och om 

företaget redan har erfarenhet av marknader som har liknade förutsättningar kan 

internationaliseringen fortlöpa snabbt. Om detta inte uppfylls kommer erfarenhet som 

företaget erhåller genom att vara verksamma på den utländska marknaden att leda till att de 

stegvis kan utöka sin verksamhet vilket sker i kombination med att se till riskerna som 

marknaden och ett ökat engagemang innebär.  

 

Kritik som uppstått emot Uppsala internationaliseringsmodell är bland annat, som Andersen 

(1992) anser, att det finns brister med modellen då den inte kan förklara varför eller hur 

internationaliseringsprocessen börjar. Vidare förklarar inte modellen faktorer som kan 

påverka processen då den antar att expansion sker stegvis oavsett om strategiska beslut tas 

mot den riktningen eller inte. Genom en utveckling av Uppsala internationaliseringsmodell 

har forskare som Johanson och Mattsson (1988) kommit fram till att relationer kan ses som 

kärnan i ett företags internationalisering vilket presenteras som nätverksteorin vilken kommer 

att beskrivas under huvudrubriken relationer och nätverk. 

2.1.3 Internationellt etablerings- och tillvägagångssätt 

Enligt Forsgren et. al. (2005) innebär internationaliseringsprocessen av ett företag både det 

första etableringssättet på en marknad samt den fortsatta expansionen via byte av 

tillvägagångssätt vilket gör att de båda kan studeras som följande av varandra. Att välja rätt 

etablerings- och tillvägagångssätt är enligt Hollensen (2007) inte alltid ett lätt beslut och det 

grundar sig på många olika faktorer som berör företaget. Faktorerna kan vara interna så som 

företagets storlek och tidigare erfarenheter av internationell expansion, och externa så som 

marknadsstorlek och tillväxt, socio- kulturella skillnader mellan länder och risker inom landet. 

Vidare kan de påverkande faktorerna innefatta önskemål från företagets sida om 

karakteristiska drag gällande etablerings- och tillvägagångssätt som exempelvis graden av 

kontroll, risker och flexibilitet. Utifrån de olika besluten och faktorerna som spelar in väljer 

företag det som passar dem och marknaden bäst. Som Petersen och Welch (2002) diskuterar 

kan valet förändras med tiden och ett företag brukar i regel inte använda sig av ett och samma 

etablerings- och tillvägagångssätt på alla marknader. Vad ett företag väljer för alternativ kan 

också bero på vilket syfte företaget har för en specifik marknad, det kan exempelvis syfta till 

att försäkra sig om att marknadens potential utnyttjas och att pengar genereras. Som Petersen 
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et. al. (2002) diskuterar byter företag också tillvägagångssätt på en marknad för att erhålla 

högre kontroll över sin verksamhet och det sker oftast när företag har fått mer kunskap och 

erfarenhet om marknaden. Benito och Welch (1993) påvisar att det även sker genom 

relationer och nätverk. Enligt Hollensen (2007) finns det tre olika typer av internationella 

etablerings- och tillvägagångssätt; export, kooperativt och hierarkiskt som ett företag kan 

välja att använda vid sin expansion till utlandet. De karaktäriseras av olika grader av kontroll, 

risk och flexibilitet. 

2.1.3.1 Export och kooperativt etablerings- och tillvägagångssätt 

Export som etablerings- och tillvägagångssätt innebär att ett företags produkter antingen säljs 

indirekt eller direkt till utlandet. Det är det vanligast använda alternativet i början av ett 

företags internationella verksamhet (Hollensen 2007). Vid indirekt export säljs produkterna 

via exempelvis ett handelshus eller en exportförmedlare inom hemlandet som i sin tur säljer 

produkterna vidare till utlandet. Vid direkt export sker ett företags försäljning direkt till 

utlandet men säljs lokalt genom en distributör eller agent (Moberg 1990). Export 

karaktäriseras av en låg grad av kontroll då företaget inte har direkt kontakt med slutkunden 

eller den utländska marknaden. Vidare innebär export en låg grad av risk då ett företag inte 

investerar ett stort kapital i den internationella expansionen vilket också innebär att företaget 

är flexibelt och kan därmed avsluta sitt samarbete med aktörer lättare än vid större 

engagemang. Ett alternativ till export är det kooperativa etablerings- och tillvägagångssättet 

som huvudsakligen berör överföring av kunskap och kompetens. Det innebär att företag 

antingen går ihop och bildar ett nytt bolag eller att de samarbetar för att utnyttja sina fördelar 

och tillsammans skapa möjligheter utomlands. Främst sker det genom att företag säljer något 

av värde genom licens som leder till att företagets produkt internationaliseras, genom 

franchise då ett företag säljer sitt företagskoncept eller genom joint venture då två företag gå 

ihop och bildar ett nytt företag.  Etablerings- och tillvägagångssättet karaktäriseras av delat 

ägarskap, kontroll och risktagande mellan de involverade företagen (Hollensen 2007).  

2.1.3.2 Hierarkiskt etablerings- och tillvägagångssätt 

Till sist beskriver Hollensen (2007) det hierarkiska etablerings- och tillvägagångssättet som 

innebär störst kontroll då företaget äger och kontrollerar sin verksamhet i utlandet. En viktig 

aspekt för företaget att se över är hur mycket kontroll som ska ligga hos huvudbolaget 

respektive dotterbolaget och vilka delar av företagets värdekedja som kan överföras till den 

utländska marknaden. Det i sin tur beror på hur företaget vill allokera kompetensen och 
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ansvaret mellan huvudkontoret och sitt dotterbolag och hur de vill utveckla sitt företag på en 

internationell nivå. När ett företag etablerar delar av sin verksamhet i utlandet innebär det att 

de till 100 % har internaliserat sin verksamhet trots att delar av värdekedjan finns beläget i 

utlandet. Således innebär etablerings- och tillvägagångssättet ett högt risktagande då företaget 

investerar tid och kapital i projektet vilket även gör dem mindre flexibla. Anledningen till den 

låga flexibiliteten är att företaget inte kan avsluta sin verksamhet lika enkelt som vid de andra 

två alternativen då de till en högre grad är involverade i den utländska marknaden.  

Inom det hierarkiska etablerings- och tillvägagångssättet kan ett företag välja att upprätta ett 

dotterbolag som hanterar antitingen endast försäljning eller försäljning och produktion (figur 

2).  Väljer ett företag att använda sig av ett dotterbolag i utlandet som står för deras 

säljfunktion visar det på stort kundengagemang från företagets sida. Enligt Moberg (1990) är 

en av anledningarna till att ett företag väljer att ha ett dotterbolag som sköter deras 

säljfunktion i utlandet är att det ger större möjlighet att samordna styrnings- och kontrolls 

möjligheter och samtidigt skapar det en närhet till kunderna. Vidare förklarar Hollensen 

(2007) att om företaget anser att deras produkt har en långsiktig potential kan det vara ett bra 

beslut från företagets sida att starta upp ett eget försäljnings- och produktionsbolag. Dock 

kräver det stora investeringar av pengar, engagemang och tid och innebär även stora risker. 

En vanlig anledning till att företag väljer att etablera ett dotterbolag som har en sälj- och 

produktionsfunktion är att sänka kostnader då produktion i utlandet kan vara billigare 

exempelvis material och arbetskraft. 

 

R&D  
Marknadsföring Produktion R&D Försäljning & 

service 

R&D Marknadsföring Produktion 
Försäljning  

& service 

Landsgräns 

Försäljningsdotterbolag 

Försäljnings- och produktionsdotterbolag 

                  Figur 2. Ett företags värdekedja ur ett hierarkiskt perspektiv. Hollensen (2007:357) 
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Ett företag som väljer att använda sig av ett hierarkiskt etablerings- och tillvägagångssättet 

måste enligt Hollensen (2007) även överväga hur de ska gå till väga då de penetrerar 

marknaden. Det kan göras genom att antingen bygga upp sin verksamhet från grunden genom 

organisk tillväxt eller att förvärva ett företag och ta över de funktioner som det uppköpta 

företaget har. Att använda sig av det hierarkiskt etablerings- och tillvägagångssättet innebär 

även den största involveringen i nätverk på grund av att samtliga relationer hanteras internt. 

Ett dotterbolag kan därmed sättas upp med syftet att hantera relationer i ett land och som 

Moberg (1990) förklarar så kan ett eget dotterbolag förstärka de kundrelationer företaget har.  

2.1.4 Förändring av tillvägagångssätt  

Väl etablerade på en utländsk marknad kan företag som nästa steg välja att vidareexpandera 

på marknaden via en förändring av tillvägagångssätt (Benito et. al. 2002). Som tidigare 

redogjorts för beskriver Hollensen (2007) att de olika internationella tillvägagångssätten 

innebär olika grader av kontroll, risk och flexibilitet. Som Petersen et. al. (2000) beskriver har 

graden av risk och kontroll en stor inverkan på hur företag utvärderar valet att ändra 

tillvägagångssätt på en marknad. Dock visar forskning att när företag tar beslut angående 

första steget in på en utländsk marknad planerar de ofta inte över hur framtida utveckling ska 

se ut på marknaden gällande förändring av tillvägagångssätt. Vidare kan det vara svårt för 

företag att planera för framtiden då de ofta har begränsade resurser och inte vet exakt hur 

deras internationella strategi kommer att utvecklas.  

 

Enligt Petersen et. al. (2000) väljer ett företag oftast att expandera till en ny utländsk marknad 

via ett etableringssätt som innebär en låg grad av kontroll och risk. Det beror enligt Hollensen 

(2007) på att företag först vill testa marknaden men även för att de saknar kunskap och 

erfarenhet vilka är viktiga aspekter enligt Uppsalas internationaliseringsmodell. Petersen et. 

al. (2000) menar att företag med tiden kan vilja öka sitt engagemang och graden av kontroll 

över sin verksamhet i utlandet och det är då valet om ett annat tillvägagångssätt blir aktuellt. 

Anledningen till att företag vill ha ökad kontroll beror på att de är mer erfarna och har fått 

ökad kunskap om marknaden vilket i sin tur leder till att ovissheten och riskerna upplevs 

minskar. Kunskap och information om marknaden är av vikt när det kommer till hur företag 

väljer att som första steg expandera till en utländsk marknad och hur de sedan väljer att byta 

tillvägagångssätt. Kunskap om marknaden kan i sådana sammanhang röra kunder, viktiga 

kontakter och det lokala företagsklimatet. Benito och Welch (1993) hävdar vidare att utan 

kunskap och erfarenhet om en utländsk marknad är det svårt att skapa effektiv kontroll över 
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en verksamhet. Benito et. al. (2002) menar även att erfarenhet är en viktig faktor när det 

kommer till byte av tillvägagångssätt till att exempelvis öka sin kontroll genom att 

internalisera verksamheten fullständigt. Vidare kan valet att byta tillvägagångssätt bero på att 

ett företag använder sig av en mellanhand vilken det är svårt att ha full kontroll över då 

hanteringen av företagets produkter inte sker internt.  

 

En annan viktig aspekt när det kommer till att byta tillvägagångssätt är nätverk och relationer. 

När ett företag har utvecklat goda relationer genom att vara interaktiv med andra aktörer på 

den utländska marknaden har de lättare att verka mer självständigt och erhålla en bättre 

förståelse för marknaden. Anledningen till detta är att företaget har kunnat få tillgång till 

viktigt information och kontakt med aktörer som har lett till att företaget har kopplingar till 

lokala nätverk som är av vikt för deras verksamhet (Petersen et. al. 2000). Även Benito och 

Welch (1993) anser att en aspekt i ett företags internationaliseringsprocess handlar just om att 

skapa, kvarhålla och expandera relationer och nätverk på internationella marknader. Att vara 

verksam internationellt handlar om att utföra nätverkande aktiviteter då relationer måste 

byggas med flera intressenter som exempelvis kunder, mellanhänder och banker. Mycket av 

den information och kunskap som är nödvändig för ett företag finns inom nätverk som i sin 

tur kan underlätta företagets utveckling när den informationen och kunskapen innehas. Att 

ingå och utvecklas i nätverk kan vara en faktor till att företag har förmågan till att öka sitt 

engagemang på marknaden genom att byta tillvägagångssätt. Precis som Forsgren et. al. 

(2005) beskriver kan relationer och nätverk vara ett sätt för ett företag att internationalisera 

sig men även en viktig faktor vid vidareexpansion.  

2.1.5 Förvärv som etablerings- och tillvägagångssätt 

Hollensen (2007) beskriver att ett hierarkiskt etablerings- och tillvägagångssätt i regel innebär 

en investering i internationella resurser. Ett företag står således inför beslutet om ett 

existerande företag ska köpas upp eller om faciliteter ska byggas från grunden. Ett uppköp 

kallas enligt Hollensen (2007) förvärv och innebär att ett företag får fördelen att utnyttja ett 

befintligt nätverk av leverantörer, kunder och ett redan uppbyggt rykte på en marknad. En 

bidragande faktor som följer med ett förvärv är följaktligen kunskap om det utländska landets 

sätt att göra affärer och det kan vara ett sätt för ett mindre internationellt erfaret företag att 

komma runt de kulturella olikheter som en expansion innebär. En annan orsak för att välja 

förvärv som etableringssätt är vid inträde på en marknad på vilken efterfrågan är mättad inom 

en industri. Konkurrensen bland de redan existerande företagen är då redan hög vilket gör det 
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svårt för ett nytt företag att träda in på marknaden. Vidare kan förvärv väljas då marknaden 

växer väldigt fort eller om ett företag besitter svaga konkurrensfördelar. Förvärv är enligt 

Müller (2007) det mest frekvent använda etablerings- och tillvägagångssättet i valet mellan 

förvärv och organisk tillväxt även om organisk tillväxt dominerar vissa marknader.  

 

Slangen och Hennart (2007) beskriver olika perspektiv som ofta appliceras vid undersökning 

av valet av etableringssätt. Genom en fördjupning i ett antal teorier presenterar de resultatet 

att förvärv kan anses vara ett lämpligt etableringssätt beroende på vilka faktorer som studeras. 

Intresset för vad ett företag vill uppnå genom en etablering på en utländsk marknad kommer 

således att spela in i valet av förvärv. Hayward (2002) beskriver förvärv i förhållande till olika 

motiv som kan förklara ett företags val av tillvägagångssätt. Antingen kan ett förvärv 

genomföras för att komma in på en marknad som första etablering, det vill säga 

etableringssätt. Alternativt kan förvärv som tillvägagångssätt göras för att stärka ett företags 

marknadsposition på en marknad där de redan befinner sig. Anderson et. al. (2001) menar att 

kunder och leverantörer måste involveras både i förstadiet till ett förvärv men även i 

implementeringen och den fortsatta etableringen på marknaden.  

2.2 Relationer och nätverk 

Nätverksperspektivet tar enligt Hollensen (2007) steget från att studera det enskilda företaget 

till att studera relationer mellan företag och de utbyten som sker där emellan. 

Nätverksperspektivet tar även avstånd från det ekonomiska synsättet på transaktioner och 

fokuserar på strukturen av långvarig relationsutveckling i vilken internationell verksamhet 

och utveckling sker. Att studera företag utifrån ett nätverksperspektiv innebär enligt Forsgren 

et. al. (2005) ett antagande om att ett företag har ett begränsat nätverk som det verkar inom. I 

nätverket ingår nära relationer till kunder samt leverantörer och tillsammans utgör de en del i 

ett interrelaterat nätverk. Enligt Ford et. al. (2006) kan en enda relation analyseras för att 

lättare förstå hur nätverk fungerar och är uppbyggda.  

2.2.1 Affärsrelationer 

Idag handlar affärer enligt Forsgren et. al. (2005) inte bara bara om att köpa eller att sälja 

produkter utan det handlar även om att skapa och utveckla relationer med viktiga kunder och 

leverantörer. Som Ford et. al. (2006) hävdar har företagande alltid inkluderat relationer och de 

är svårt att se hur ett företag skulle kunna fungera utan dem. Forsgren et. al (2005) beskriver 

att framtida utbyten kan ske genom relationer med det kräver både tid och engagemang från 
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båda parter för att en relation ska utvecklas. När en relation har skapats och utvecklats till 

fördel för båda parter kan de ses som en viktig tillgång, som i framtiden kan innebära 

affärsmöjligheter. Det finns oftast några aktörer som företagen anser är viktigare än andra då 

de kan bidra med större volymer affärsmässigt, men också till deras kompetensutveckling. 

Ford et. al. (2006) menar att relationer är en tillgång för företag då resurser nyttjas på ett nytt 

sätt på grund av samarbete mellan två eller flera aktörer och kan vara en källa till 

problemlösning, försäljning, teknologi, vinst och innovation. Dock kan de även ses som en 

kostnad för företag då relationer kräver både tid och investeringar för att utvecklas och kan 

ses som en risk då de innebär ovisshet och ett beroende av en andra part. Nedan förklaras hur 

en affärsrelation utvecklas och vad företag kan få i utbyte av en relation.  

2.2.1.1 Relationsutveckling 

Utvecklingen av en affärsrelation kan enligt Forsgren et. al. (2005) ses som en process där två 

företag interagerar med varandra som leder till att det med tiden skapas ett allt större 

engagemang dem emellan och att affärstillfällena blir flera. Det grundar sig på att båda parter 

får något i utbyte av relationen som i sin tur gör att de kan bygga upp ett förtroende för 

varandra. När förtroende byggs upp kan båda parter ha i sitt intresse att utveckla relationen 

allt mer och skapa ett gemensamt engagemang. Det är det gemensamma engagemanget som 

karaktäriserar en affärsrelation. Enligt Ford et. al. (2006) interagerar de personer som är 

involverade i respektive företag och lär känna varandra för att på så sätt utveckla tillit som är 

nödvändigt i en relation. När en relation utvecklas beskriver Forsgren et. al. (2005) att företag 

således lär sig om varandras olika behov och strategier som sedan kan leda till att rutiner 

utvecklas för att underlätta transaktioner med varandra. I samband med processen av en 

relationsutveckling blir de involverade företagen allt mer beroende av varandras resurser 

vilket gör att de sinsemellan blir bundna till varandra. Utvecklingen av en affärsrelation 

förklaras utav Jansson (2007) i fem olika steg, baserad på Fords modell från 2002. Till en 

början har företagen ingen direkt relation utan de utvärderar varandra och i det första steget 

finns det är ovissheten hög och distans råder mellan parterna. I andra steget, testar och 

förhandlar företagen om produkter och försöker lära sig om varandra för att skapa förtroende 

och engagemang. I tredje steget har avståndet och ovissheten mellan parterna minskat, vidare 

har kontrakt skrivits eller så har levaranser påbörjats. I fjärde steget har erfarenheten mellan 

parterna skapat tillit, kunskap och rutiner, vidare har företagen också börjat anpassa sig efter 

varandra. Slutligen i sista steget tas engagemang för givet då tilliten är så pass stor och 

ovissheten låg mellan parterna. Forsgren et. al. (2005) beskriver också att när två företag har 
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utvecklat en etablerad affärsrelation innebär den ömsesidighet mellan parterna i form av 

kunskap, tillit, engagemang och beroende och däremellan sker också ett utbyte av produkter, 

pengar och information. 

 

En viktig aspekt i en affärsrelation således Forsgren et. al. (2005) är utbytet som sker mellan 

parterna. Förutom att försäljning och inköp sker byts även information mellan parterna. 

Informationsbyte är beroende av att koordinera aktiviteter och resurser mellan de involverade 

företagen då det gör att de anpassar sig mer till varandra. Det här har blivit allt vanligare då 

företag idag exempelvis har utvecklat just-in-time produktion som innebär att företagen 

koordinerar sina leveranser för att minimera lagerhållningen. Då företag interagerar med 

varandra och utvecklar en affärsrelation ger det också möjligheter till att dela med sig av den 

kunskap som ett företag besitter. Vidare kan kunskap utveckla en affärsrelation då det inte 

bara innebär att företagen byter information med varandra utan en integration sker. Som en 

följd av att företagen interagerar med varandra kan ny och unik kunskap utvecklas. Ny 

kunskap kan möjliggöra att kompetens utvecklas hos företagen men också leda till att nya 

produkter och processer skapas. Vidare beskriver det att en relation även kan bidra med 

kunskap och kompetens som utvecklas till ett viktigt element i företagens förmåga att hantera 

konkurrens. Relationer har dock oftast en begränsad livslängd, även de förändras, avslutas och 

nya skapas. En relation hålls vid liv och utvecklas så länge båda parter anser att affärer med 

varandra bidrar positivt till verksamheten.  

2.2.2 Nätverk 

Enligt Ford et. al. (2006) är nätverk komplexa och består av flera olika företag som genom 

relationer är direkt eller indirekt kopplade till varandra. Som Håkansson (1994) beskriver är 

företag kopplade till varandra i olika led då två parter som har en relation i sin tur har direkta 

eller indirekta relationer med andra aktörer. På grund av det bör företag inte tro att de kan 

agera som en självständig aktör som bara är kopplat till vissa aktörer genom sina relationer. 

Nätverk är därmed komplexa då ett beslut kan påverka de direkta relationerna men även de 

indirekta. Ford et. al. (2006) förklarar att ett företags externa nätverk på grund av 

globaliseringen har utökats och leverantörer och kunder finns numera inte bara inom 

hemlandet utan även i utlandet. Inom ett nätverk kan företag vara mer eller mindre beroende 

utav varandra vilket gör att vissa relationer är viktigare än andra. Kärnan i ett nätverk är just 

att företag har relationer och att de är ömsesidigt beroende av varandra. Det är inom ett 

företags externa nätverk som de kan finna sina kunder, leverantörer och konkurrenter ett 
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företag måste förstå dynamiken av sitt nätverk för att kunna utveckla en fungerande strategi 

inom det.  

2.2.2.1 Dynamiska nätverk 

Ford et. al. (2006) beskriver att nätverk inte är statiska utan dynamiska eftersom det hela tiden 

sker förändringar inom nätverket. Genom den teknologiska utvecklingen förändras och 

utvecklas nätverk i allt snabbare takt på grund av att problemlösningar sker mer effektivt. 

Emellertid har utvecklingen även inneburit att förändringar kan upplevas som problematiska 

eftersom det har lett till att företag måste hitta nya mer effektiva sätt att bearbeta hinder som 

uppstår vilket kan göras i samarbete med andra aktörer. Att nätverk är dynamiska beror så av 

de förändringar som sker inom företag, relationer och nätverk (figur 3). 

 

Anledningen till att nätverk är dynamiska beror enligt Ford et. al. (2006) mycket på att 

företagen som ingår i nätverket är det. Företag förändras hela tiden och en utveckling sker 

mot att stora integrerade företag som erbjuder en fullständig lösning till kunder håller på att 

försvinna. Anledningen till det är att få företag har resurser för att ständigt vara uppdaterade 

inom teknologi, trender och kompetensutveckling och på grund av det har företag istället 

börjat fokusera på att investera i de aktiviteter som de utför bäst och som de anser vara kärnan 

i deras verksamhet. Det här i sin tur gör att de måste förlita sig på att andra aktörer kan förse 

dem med de produkter och den service som krävs för att kunna erbjuda en komplett produkt. 

Den globala marknaden har vidare lett till att konkurrensen bland företag har ökat vilket har 

gjort att företag idag lägger större fokus vid att sänka sina kostnader på grund av att kunder 

ställer högre krav på att företag ska hålla låga priser. Den teknologiska utvecklingen har även 

gjort att utvecklingen av nya produkter, att introducera dem till kunder och få vinst för 

investeringen innan produkten har förlorat säljvärde, blir allt kortare. Det har gjort att vissa 

företag arbetar allt närmare några få leverantörer för att erhålla snabb anpassning vilket är av 

vikt då hög konkurrens innebär en risk gällande att företag överger relationer för att söka efter 

snabbare, billigare och en mer standardiserad lösning till många av sina problem. Således har 

relationer, som effekt av att ny utveckling sker på marknaden, blivit allt mer komplexa (Ford 

et. al. 2006). En ytterligare aspekt till att relationers komplexitet är företags ökade förståelse 

för vikten att ingå i relationer och nätverk vilket har gjort att de mer utförligt utvärderar sina 

relationer med andra aktörer för att förstå dess värde. Det sätter press på företagen att hantera 

relationer med omsorg för att inte förlora dem. Slutligen är även de dynamiska nätverken 

inom ett större nätverk en bidragande faktor till att de är så föränderliga. Ford et. al. (2006) 
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Figur 3. Dynamiken av affärsnätverk. Ford et. al. (2006:10) 
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beskriver att nätverken idag har en förändrad karaktär på grund av att globaliseringen gjort att 

företag möter konkurrens även från internationella företag vilka har tillgång till liknande 

teknologier. Att en stor del av världsmarknaden har antagit en relativt homogen utveckling 

har gjort att företag kan producera och utveckla sina produkterbjudanden från olika delar av 

världen vilket bidrar till att ett företags nätverk intar en internationell, mer komplex, karaktär. 

 

Orsaken till att de tre faktorerna; dynamiska företag, relationer och nätverk, ständigt förändras 

är för att företag, som ingår i relationer och därmed i nätverk, har tillgång till mer information 

om världen runt omkring dem. Ökad information och snabba förändringar har gjort att företag 

måsta utveckla ett närmare samarbete, samtidigt som behov och möjligheter att se utanför sitt 

nätverk för att finna lösningar har uppstått. Globaliseringen och ökad tillgång till information 

ökar komplexiteten som beror av förändringar och instabilitet bland företag, relationer och 

nätverk.  

2.2.3 Internationalisering ur ett nätverksperspektiv 

Enligt Forsgren et. al (2005) har ett företag i grunden ett befintligt nätverk på sin 

hemmamarknad som kan utvecklas till att bli internationellt. Det inhemska nätverket är ofta 

en bidragande faktor till det första internationaliseringssteget (Hollensen 2007). Genom ett 

nätverksperspektiv utgör relationer hindret att ta sig in på en ny marknad. Problematik kan 

innefatta att företag kan möta svårigheter att utveckla nödvändiga relationer då varje relation 

bygger på de karakteristika drag som varje företag besitter vilket gör varje relation unik och 
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en överföring av lyckade relationsstrukturer på en annan marknad svår. Internationalisering 

innebär ur ett långt taget nätverksperspektiv att ett företags nätverk expanderas på en öppen 

världsmarknad där landsgränser inte är hinder för internationalisering och affärsutbyten är 

möjliga så länge relationsaspekterna övervinns (Forsgren et. al. 2005). 

 

En grundläggande aspekt inom nätverksperspektivet är att ett företag är beroende av resurser 

från andra företag. Resurserna blir tillgängliga genom att ingå i samma nätverk där utbyte 

sker. För att bli accepterad i ett nätverk krävs att de som redan ingår anser att ett företags 

resurser kan vara användbara för dem och därför kan anpassning av verksamheten behövas för 

att stämma överrens med deras krav (Hollensen 2007).  Som Forsgren et. al. (2005) förklarar 

är det genom relationer som information utbyts mellan företag och 

internationaliseringsprocessen bygger på informationsutbytet inom nätverket. Genom att ha 

starka relationer inom nätverket kan kunskap erhållas som gör att ytterligare relationer 

utvecklas med andra parter som anser den nyvunna kunskapen viktig. Internationalisering är 

således resultatet av ett företags utveckling av sina befintliga relationer samtidigt som nya 

relationer blir en del av ett företags nätverk. Initiativet till internationaliseringen bygger enligt 

nätverksperspektivet på att det redan befintliga nätverket leder till nya relationer som i sin tur 

leder till internationell expansion.  

 

Att ingå i ett internationaliserat nätverk handlar enligt Forsgren et. al. (2005) om engagemang 

i specifika relationer vilket skapar ett ömsesidigt beroende företag emellan. Genom sitt 

nätverk finner företag trygghet och ett utvecklat förtroende som underlättar hanteringen av 

förändringar inom nätverket. Hollensen (2007) förklarar att ett nätverk beror av alla 

involverade aktörer och inte endast av en enskild relation. Strukturen på ett nätverk ändras 

varje gång en relation avslutas eller byggs. Genom att ingå i ett nätverk får företag därför 

erfarenhet av att hantera en snabbt föränderlig tillvaro. Eftersom nätverksperspektivet bortser 

från landsgränser som ett hinder för internationalisering blir landet som ett företag expanderar 

till av mindre vikt vilket talar emot den stegvisa teorin där ett företag till en början etablerar 

sig i ett närliggande land. Företag förväntas planera expansionen av sin verksamhet med 

avsikt att utveckla och koordinera relationer och därigenom sker även en utveckling av 

företaget, med andra ord så utvecklas ett företag med sina relationer. Vilken marknad som 

penetreras anses ha grund i nätverket i vilket ett företag ingår och behöver inte vara ett 

medvetet val på grund av en attraktiv karaktär på den utländska marknaden. Vidare nämns att 

influenserna som två parter i en relation har på varandra är starkast i början då de interagerar 
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för att anpassa sig till varandra, det är också då som en relation är som mest resurskrävande. I 

ett senare skede utvecklas rutiner och fokus ligger på att finna system som förenklar 

verksamheten. 

 

Enligt Forsgren et. al. (2005) har ett nätverk inga påtagliga gränser men för ett företag som 

står utanför är ett nätverks struktur svårtolkad. En relation bygger på intentioner mellan två 

parter och ett nätverk kan involvera intentionen av ett flertal parter. För ett företag som står 

utanför nätverket är de dock osynliga och ett företag måste skapa en länk med en part inom 

nätverket för att ta del av informationen som flödar där. Denna aspekt gör det svårt för ett 

företag som tar sig in på en utländsk marknad då nätverket blir ännu mer svårtolkat på grund 

av kulturskillnader. Ju mer involverat ett företag är i det internationella nätverket inför en 

etablering desto troligare blir ett lyckat resultat. Således kan nätverk nyttjas för att 

överkomma hinder som kan mötas vid etablering på en ny marknad. Dock blir en etablering 

på en utländsk marknad komplex genom relationer och kräver av ett företag att investera i tid 

och engagemang.  

 

Enligt nätverksteorin möter ett företag liknande hinder både i förstadiet till en 

internationalisering och då de ska vidareexpandera. Relationsbyggande är centralt oberoende 

av i vilket steg ett företag befinner sig. I vissa fall kan en vidareexpansion inom ett land leda 

till en ny etablering i ett annat land via det breddade nätverket precis som en första etablering 

ofta leder till vidareexpansion (Forsgren et. al. 2005). Enligt Hollensen (2007) kan ett företags 

internationalisering ske snabbare genom ett nätverk än om de står som en ensam spelare då de 

kan nyttja relationer och kontakter. Forsgren et. al. (2005) beskriver att nätverk är av stor 

betydelse för effektivisering då anpassad kunskap mellan två parter kan betyda stora 

besparingar. Att skapa nära relationer med sina kunder samt leverantörer bör vara varje 

företags önskan.  

2.2.3.1 Fyra internationaliseringssituationer 

Nätverksteorin innefattar som Pahlberg et. al. (2002) beskriver fyra olika fall av 

internationalisering av ett företag (figur 4) vilka beror på graden av internationalisering av 

företaget samt marknaden det verkar på och ger ett företag olika förutsättningar för att driva 

internationell verksamhet. Om ett företag ingår i ett nätverk med ett högt internationellt 

omfång underlättas internationaliseringen. Sett utifrån marknaden, det vill säga de företag 

som verkar inom branschen, och om de besitter utvecklade närverksförbindelser med 
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internationella företag eller om de är begränsade till hemmamarknaden vilket tyder på hur den 

internationella marknaden ser ut. Om ett företag har en låg intern grad av internationalisering 

samt verkar på en marknad som uppvisar en låg grad av internationell verksamhet blir 

företaget enligt Pahlberg et. al. (2002) en pionjär. I ett sådant företags nätverk finns ingen 

kunskap om hur affärer görs internationellt då all verksamhet sker på hemmamarknaden. Det 

innebär att 

företaget inte kan 

expandera genom 

att gå via nätverket 

och de kontakter 

som finns där utan 

det blir en process 

från grunden där 

företaget måste 

bygga sitt egna 

internationella 

nätverk. 

Pionjärföretaget karakteriseras av att penetrera den internationella marknaden successivt då 

mycket kunskap behöver byggas upp om internationell affärsverksamhet. I det fall då ett 

företag fortfarande inte har någon internationell verksamhet men marknaden däremot visar på 

en hög grad av internationalisering så benämns företaget senkomling. Företaget besitter 

således ingen kompetens vad gäller att göra affärer utomlands och står utanför det 

internationella nätverket. Emellertid kan en internationell etablering ändå vara möjlig utan 

större svårigheter då ett internationellt nätverk inom branschen existerar och som företaget, 

genom att skapa en relation till en aktör inom nätverket, kan få tillgång till. Enligt Hollensen 

(2007) är konkurrensen ofta hård på en marknad som redan är internationell och en nisch för 

företaget blir nästan ett måste för att bli attraktiv. Ett företag som har en stor verksamhet på 

hemmamarknaden kan dock finna svårigheter i att anpassa verksamheten efter en 

internationell efterfrågan då flexibiliteten minskar med storleken. För ett stort företag kan ett 

sätt att komma in i nätverket vara att ingå i ett joint venture eller genom att göra ett förvärv av 

ett redan existerande företag. Således undviks den problematiska situationen att finna en 

position på en redan mättad marknad där leverantörer och kunder redan är involverade i 

relationer med konkurrenter. Att det finns ett etablerat nätverk kan dock vara till fördel för 

företag som lyckas ta sig in på marknaden då ett strukturerat affärsnätverk redan existerar. 
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Figur 4: Internationalisering i nätverk. Pahlberg et. al. (2002:92) 
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Pahlberg et. al. (2002) beskriver hur ett företag där marknaden ännu inte blivit internationell 

men företaget internt har utvecklat ett internationellt nätverk, ensamvargen, möter låg 

konkurrens. Företaget har lärt sig agera på den utländska marknaden genom sina 

internationella kontakter, enligt Hollensen (2007) är dock nätverket som företaget verkar 

inom inte välutvecklat inom den internationella affärssektorn vilket kan innebära svårigheter 

vid kunskapsutbyte inom nätverket då andra parter som företaget har relationer till inte har en 

lika breddad internationell verksamhet. Ensamvargen kan således vara en väg för andra 

företag att bredda sitt internationella nätverk. Om både marknaden och företaget har ett 

internationellt omfång blir företaget en konkurrent. Pahlberg et. al. (2002) beskriver att ett 

företag i denna situation står inför en snabb expansion. Samtliga aktörer i nätverket har 

betydande internationell kunskap som är tilltalande för övriga deltagare vilket gör samordning 

viktig. Hollensen (2007) förklarar att ett konkurrentföretag står inför möjligheten att bredda 

sitt nätverk genom att utnyttja relationer i det befintliga nätverket för att skapa nya kontakter 

både för att vidareexpandera på en marknad samt penetrera nya marknader. Denna 

internationella marknad kännetecknas av hård konkurrens och nätverken blir en viktig länk i 

företags internationalisering.                               

2.2.4 Nätverk och förvärv 

“  An important issue … is weather the buying firm can get control of the other firm´s exchange 

relationship. In other words can the focal firm take over the position as well as the resources …  the 

major aim of the acquisition may be to get control of the exchange relationships, to change their 

character, or to change the connections between exchange relationships. Control of exchange 

relationships through acquisitions is, however, never certain, since here are always two actors 

involved” ( Johanson and Mattsson (1992) ur Havila och Salmi (2002:460-461)) 

 

Anderson et. al. (2001) påstår att även då förvärv är en frekvent använd strategi för att nå 

tillväxt inom företag så är antalet uppköp som inte lyckats många. De företag som misslyckats 

baserar det på materiella ting som att det ekonomiska läget inte förbättrats eller att uppsatta 

mål inte nåtts. Studier av förvärv har ofta fokuserat på den interna verksamheten av ett företag 

medan externa företagsrelationer har fallit utanför studieramen. En förenklad bild kan ge 

intrycket av att ett förvärv kommer med ett färdigt nätverk av kunder, leverantörer och 

intressenter men i verkligheten är det mer komplicerat än så. Det är av vikt att se utöver de två 

företagen som ingår i förvärvet och studera kringliggande externa faktorer som kunder och 
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leverantörsrelationer. Öberg och Anderson (2002) påstår att trots bristande studier kring 

relationer framställs ändå kunder ibland som de som gynnas främst av ett förvärv. 

2.2.4.1 Relationer och förvärv 

Genom förvärv ingår således det uppköpta företagets befintliga nätverk (Öberg och 

Andersson 2002) och enligt Forsgren et. al. (2005) kan ett förvärv vara ett sätt att säkra en 

relation som kan vara hotad av konkurrerande företag eller för att erövra relationer av intresse 

för företaget. Ett förvärv påverkar det befintliga nätverket då det innebär engagemang i nya 

relationer vilka kommer ha inflytande på företagets utveckling. Problematiken ligger i om en 

relation som byggts upp genom upprepad interaktion kan tas över av en ny aktör med lyckat 

resultat (Öberg och Anderson 2002). Ford et. al. (2006) beskriver att förtroende är en viktig 

grundsten i en lyckad relation vilket kräver upprepade händelseförlopp för att byggas. I en 

studie av Havila och Salmi (2002) beskrivs att problem vid integrering är en vanlig orsak till 

att förvärv inte lyckas. Vidare menar de att det beror på att fokus ligger på utbytet mellan de 

två parter som ingår i förvärvet medan andra externa parter inte tas hänsyn till. Förvärv kan ge 

effekter utanför den direkta relationen och påverka parter i nätverket utan att de har med 

beslutet att göra vilket gör nätverksperspektivet relevant för ämnet. Det ställer kravet att ett 

förvärv studeras efter att det har genomförts. Att använda ett nätverksperspektiv på förvärv 

innebär att internationella affärer förutses ta plats inom ett nätverk där aktörer är knutna till 

varandra och en pågående interaktion utvecklar och bibehåller relationen. Ett företag blir 

således internationaliserat genom sina relationer i nätverket och utvidgar sitt nätverk till att 

även innehålla relationer från olika länder. För företag som söker att etablera sig på en ny 

marknad kan svårigheter mötas på kort sikt beroende av att relationer tar lång tid att bygga 

upp men på lång sikt kan stabila relationer skapas och företaget blir en bidragande del av ett 

större nätverk. En expansion till en ny marknad är således en pågående process som inte 

kontrolleras av en ensam aktör. Studier som genomförts av Törnroos och Nieminen (1999) 

har visat att det kan krävas observans både gentemot det existerade nätverket samt det 

framväxande vid expansionen till en ny marknad. Direktinvestering i utlandet är enligt ett 

nätverksperspektiv en investering i ett bredare nätverk. Ett företag kan genom 

direktinvestering skapa en länk mellan det inhemska nätverket och det utländska. På så sätt 

blir internationaliseringsprocessen inte baserad endast på ett beslut av ett företag utan en på en 

pågående process inom ett nätverk som ständigt är i rörelse. 

 



 TEORI  

 26 

Förvärv blir komplicerade i förhållande till nätverksperspektivet enligt Anderson et. al. (2001) 

då ett förvärv av ett företag följer med ett redan befintligt nätverk som är uppbyggt av 

företrädande ägare under en process av interaktioner. De värden det uppköpta företaget har 

uppvisat är utan garantier för fortsatt succé efter ett ägarbyte då mycket beror på hur de 

relationer som ingår i det uppköpta företagets nätverk värderar företaget efter uppköpet.  

Forsgren (1989) hävdar att ett företags nätverk är av avgörande vikt för hur ett företag väljer 

att investera i ett främmande land. Ju högre grad till vilket ett företag är involverat i utländska 

nätverk desto mer trolig blir förvärv som val för ett företags utlandsverksamhet. Motiv till 

förvärv sett ur ett relationsperspektiv kan vara marknadsrelaterat, som att komma åt attraktiva 

resurser, att få en mer effektiv distribution eller att stärka sin marknadsposition samt att 

bredda sin kundbas.  

2.2.4.2 Befintliga parters roll 

Anderson och Öberg (2002) nämner att kund- och leverantörsrelationer genom sin följdaktiga 

inblandning har ett inflytande i hur ett förvärv resulterar. Anderson et. al. (2001) beskriver hur 

ett företag kan ha planer för vad som ska bli utkomsten av ett förvärv men att oväntade 

händelser är en del av en process. Ett förvärv kommer således förutom den planerade strategin 

att påverkas av reaktioner från andra såväl vilket gör att förvärvet blir svårare att hantera då 

andras reaktion är omöjlig att förutspå. Att involvera kunder och leverantörer i ett förvärv kan 

stärkas av att de är en stor intressentgrupp som bör ta del av information om förändringar 

inom nätverket. Genom interaktion kan relationers karaktär förändras och stärkas vilket gör 

dem mindre känsliga för förändringar. Att investera i relationer kan ses som en investering i 

framtida tillgångar eftersom en relation kan ge tillgång till andra aktörer inom nätverket. Vid 

ett förvärv uppkommer svårigheter angående hur tillgångarna kan överfördas från ett ägarskap 

till ett annat. Den planerade delen av ett förvärv betraktar relationer som en tillgång som kan 

köpas men mindre kontrollerbara faktorer, som att vinkla det från det uppköpta företagets 

partners håll, gör det problematiskt. 

Anderson et. al. (2001) menar att ett förvärv kan förbättra relationen till det uppköpta 

företagets kunder och leverantörer men omvänt också leda till ett avslut. En stor determinant 

inom utfallet är om förutsättningarna för företagsrelationerna förbättras respektive försämras 

genom ett förvärv. Då relationer är ogripbara och inte kan bero genom endast en parts 

medverkan blir så relationer avgörande för ett lyckat uppköp. Ramaswamy (1997) hävdar att 

det uppköpande och det uppköpta företagets klientrelationer samt kundfokus kan inverka 
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negativt på utkomsten av ett förvärv om de inte liknar varandra. Även Haunschild (1994) 

menar att ett förvärv har större potential att lyckas om de två företagen har liknande kunder 

och affärsverksamhet. Detta trycker på vikten av att inte bara utvärdera ett företag utan även 

ett företags relationer och nätverk innan ett uppköp genomförs som diskuterat av Anderson et. 

al. (2001). Vidare menar författarna att det uppköpande företaget måste ha förståelse för att 

relationer inte går att köpa till varje pris utan är beroende av de uppfattade fördelarna 

respektive nackdelarna med förvärvet vilka kommer att avgöra attityden mot ett nytt ägarskap. 

Att involvera och underrätta kunder samt leverantörer talar således för en mer lyckad utkomst 

av ett förvärv. 

2.3 Tillväxtmarknader 

2.3.1. Att vara verksam på en tillväxtmarknad  

Enligt Cavusgil et. al. (2002) har världen blivit mer tillgänglig i och med ny teknologi och 

helt nya förutsättningar har skapats för världshandeln. Idag är det få företag som inte på något 

sätt är internationella och nya marknader har erhållit betydelse i världshandeln. Som Jansson 

(2007) beskriver berör den tredje vågen av internationaliseringen tillväxtländers relationer till 

mogna marknader och har inneburit att konkurrensen har ökat bland internationella företag.    

Marknader skiljer sig till sin karaktär vilket enligt Cavusgil et. al. (2002) innebär att en 

verksamhet kan behöva anpassas vid en internationell expansion. De marknader som 

förväntas stå för den största tillväxten i världsekonomin den närmaste framtiden är 

tillväxtländerna. Denna marknad uppfattas av de västerländska företagen som osäker och 

främmande vilket kräver en högre grad av anpassning av företagen som är verksamma i 

sådana länder. Samtidigt blir tillväxtländernas del i världsekonomin allt större och förväntas 

fortsätta öka i snabb och takt vilket gör dem till attraktiva marknader att etablera sig på. 

Graden till vilken ett företag påverkas av utmaningarna på en tillväxtmarknad beror av hur 

involverat det är lokalt. Det har funnits många hinder för utländsk direktinvestering i 

tillväxtländerna, mycket på grund av lagar som skyddat inhemsk produktion och även allt för 

stora kulturella barriärer men länderna blir allt öppnare för utlandsinvesteringar. För ett 

västerländskt företag som vill växa och samtidigt sänka sina kostnader kan ett tillväxtland 

emellertid vara det bästa alternativet då de erbjuder en enorm potentiell marknad och låga 

produktionskostnader. Även Jansson (2007) beskriver tillväxtländer som en attraktiv marknad 

för västerländska företag att flytta produktionen till och påvisar att allt fler svenska företag 

väljer denna lösning. Cavusgil et. al. (2002) beskriver vidare hur utvecklade länder 
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fortfarande besitter många fördelar men har tappat en del av sitt försprång genom att den 

ekonomiska tillväxten har planat ut och konkurrensen har blivit intensiv i takt med att allt fler 

företag etablerar sig på marknaden, vilket vidare bidrar till att en ökad integrering sker med 

tillväxtmarknader.  

 

På grund av att en direktinvestering kräver största engagemang från företaget då de etablerar 

faktisk verksamhet på en tillväxtmarknad menar Cavusgil et. al (2002) att ett företag bör 

samla erfarenhet från marknaden genom ett etablerings- och tillvägagångssätt som innebär 

lägre risk. En orsak till det är att kulturskillnader påverkar ett företag till olika grad beroende 

på hur involverade de är på tillväxtmarknaden och en direktinvestering vilken innebär störst 

involvering kräver en förståelse för hur affärer görs på marknaden. Emellertid är ett företags 

mål att äga sin verksamhet till fullo internt då kontrollen är som störst och förtjänsten behålls 

inom företaget, något som inte uppskattas på tillväxtmarknader som gärna ser att investeringar 

från utlandet bidrar till lokal gynning. Att växa organiskt främjas normalt till högre grad på 

den lokala marknaden då det skapar jobbtillfällen medan ett förvärv välkomnas av industrin 

då de konkurrerande företagen förblir ett visst antal. Tillväxtmarknader karaktäriseras av hög 

grad av konkurrens vilket gör denna aspekt viktig. Enligt Forsgren et. al. (2005) så gör 

internationella marknaders olika karaktär att etablerings- och tillvägagångssättet måste 

anpassas beroende på vilken marknad ett företag verkar på. Trots att västerländska företag är 

medvetna om vikten av att etablera stabila affärsrelationer så anser Cavusgil et. al. (2002) att 

de kan möta problem vad gäller relationsutveckling på tillväxtmarknader. Det kan ha sin 

grund i att västerländska företag kan se begränsningar i att anpassa sig till en annan 

affärskultur då en samstämmighet råder att det västerländska sättet att göra affärer är det som 

fungerar bäst. Denna aspekt kan innebära svårigheter då de ska agera som en lokal aktör på ett 

flertal marknader. 

2.3.2 Den kinesiska marknaden 

Kina är ett tillväxtland vars ekonomi har förändrats mycket under de senaste två decennierna, 

från att vara ett land med planekonomi till att nu har övergått till en marknadsekonomi. Bytet 

har öppnat många dörrar för Kina som marknad (Buckley et. al. 2007) och idag växter landets 

ekonomi i snabb takt och marknaden visar en stor potential inom många områden vilket har 

gjort den till en attraktiv produktionsarena för västerländska företag (Cavusgil et. al. 2002). 

Kinas framväxt har enligt Wang (2001) delvis berott av de utländska direktinvesteringar som 

gjorts i landet vilket har lett till att utländska investeringar har blivit en del av Kinas 
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tillväxtstrategi. Främst beror investeringarna enligt Buckley et. al. (2007) på att Kina har låga 

kostnader för arbetskraft jämfört med de utvecklade länderna, samt låga produktionskostnader 

och även stora tillgångar av resurser.  På grund av dessa faktorer lockar Kina marknads- och 

kostnadsorienterade företag till att göra direktinvesteringar (Buckley 2007).  

 

Enligt Wong och Leung (2001) är det viktigt att se till olikheter på den västerländska 

marknaden i förhållande till den kinesiska när en investerings övervägs och en olikhet av 

betydelse är hur relationer hanteras. Wang (2001) beskriver hur det kinesiska affärsklimatet är 

präglat av ”guanxi”, interpersonella relationer, vilka är grundläggande för att verka på den 

kinesiska marknaden. Vissa går så långt till att påstå att affärsmöjligheterna helt exkluderas 

om inte relationer knyts som leder till ett inträde i ett nätverk. Det skapar ett behov av att 

utveckla relationer redan i etableringsfasen i Kina för att kunna vidareexpandera i framtiden, 

relationer är således en avgörande faktor i alla faser av investering i landet. Guanxi har gett 

prägel till den kinesiska affärskulturen under en lång tid vilket gör att företag från andra 

länder kan uppfatta den kinesiska marknaden som svårhanterlig på grund av att interna 

normer är utarbetade. Vad som däremot är tydligt framträdande bland de kinesiska företagen 

är att relationer bygger på ett stort förtroende mellan båda parter. Guanxi utgörs av informella 

relationer där aktörer möts på en personlig nivå vilket skapar och utvecklar band emellan 

dem. Det är banden som är av vikt i början av en relation och om två parter inte kommer 

överens på personlig nivå utvecklas i regel inget affärsutbyte. På lång sikt är ändamålet med 

att inleda en affärsrelation emellertid att utbyte ska ske som gynnar respektive verksamhet. 

Genom regelbundna interaktioner formas förtroende vilket också tyder på att relationer är 

menade att förbli på lång sikt (Wang 2001). 
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3 METOD 

I följande kapitel kommer metoden som ligger till grund för insamlingen av det empiriska 

materialet i uppsatsen att presenteras. En framställning görs av den forskningsansats och 

metod som använts och vidare beskrivs undersökningsstrategin och hur datainsamlingen 

genomförts vilket följs av kriterier för bedömning av forskningen samt vilken typ av data som 

insamlats. 

3.1 Deduktiv forskningsansats 

Uppsatsen är skriven utifrån en deduktiv forskningsansats. Enligt Patel och Davidson (2003 

finns det tre olika forskningsansatser vilka är den deduktiva, induktiva och abduktiva. En 

deduktiv ansats är enligt Bryman (2002) det vanligaste sättet att uppfatta förhållandet mellan 

teori och praktik. Vid ansatsen utgår forskaren från den teoretiska kunskap som redan finns 

inom området för att sedan granskas genom en empirisk insamling och därefter jämförs det 

insamlade materialet. Därmed utgår forskaren från teorier som följs av en datainsamling som 

vidare blir analyserad. Patel och Davidson (2003) beskriver att objektivitet som behövs vid 

forskning kan stärkas då en deduktiv ansats används just för att utgångspunkten hämtas från 

redan existerande teorier. Därmed blir det lättare för forskaren att undvika sin egen subjektiva 

uppfattning kring ämnet som ska studeras. Enligt Bryman (2002) kan även en induktiv 

forskningsansats användas. Till skillnad från den deduktiva ansatsen utgår den induktiva 

ansatsen från verkligheten vilket resulterar i att nya teorier bildas. Slutsatser dras utifrån 

observationer vilket innebär att det är en ansats som vänds åt motsatt håll jämfört med en 

deduktiv sådan. Patel och Davidson (2003) beskriver att en induktiv ansats även kan innebära 

risker då forskaren inte har undersökt tidigare teorier vilket gör att det kan det vara svårt att 

veta något om teorins räckvidd. Det beror på att den induktiva ansatsen innebär att forskaren 

ska upptäcka något som kan formuleras till en teori och då forskaren har egna idéer och 

föreställningar som är svåra att undgå kommer också detta påverka de teorier som produceras. 

Slutligen kan en abduktiv ansats ses som en kombination och komplettering till den deduktiva 

och induktiva ansatsen då forskaren till en början medvetet har en induktiv ansats och då 

formulerar en preliminär teori utifrån ett fall för att sedan testa teorin på andra fall. När teorin 

har testats på samtliga fall kan en hypotes utvecklas och utvidgas till att bli mer generell. 

Dock finns det risker med att använda en sådan ansats då forskaren är påverkad av tidigare 

erfarenheter och forskning som kan leda till att forskningen inte är helt neutral. Anledningen 

till att vi har använt oss av en deduktiv ansats beror på att vi lättare kan vara objektiva när vi 
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undersöker det ämne vi studerar. Vidare blir den deduktiva ansatsen naturlig att använda 

eftersom redan befintlig teori ligger till grund för uppsatsen. Att teori utgör grunden för 

uppsatsen har gjort att vi i den empiriska insamlingen kunnat samla in relevant data och 

vidare kunnat dra slutsatser med teorin som ramverk.  

3.2 Kvalitativ forskningsmetod 

Den forskningsmetod vi har valt att använda när vi har undersökt vårt ämne är av kvalitativ 

art. Valet grundar sig på att vi i uppsatsen gör en djupstudie av hur företags 

internationalisering ser ut på en tillväxtmarknad. Enligt Bryman (1997) beror valet mellan 

kvalitativ och kvantitativ metod på hur väl respektive metod kan besvara specifika 

forskningsproblem, därmed innebär de både för- och nackdelar beroende på vad som ämnas 

besvara. Vidare beskriver Bryman (2002) är att en kvalitativ metod lägger mer vikt vid 

betydelsen av den information som insamlas och inte vid kvantifiering av insamling av data. 

En kvalitativ metod ska enligt Merriam (1998) hjälpa forskaren att förstå och förklara 

meningen av ett socialt fenomen med så få hinder som möjligt och insamling av data sker i 

dess naturliga omgivning vilket leder till att en förståelse för fenomenet således erhålls genom 

respondenters perspektiv. Vidare beskrivs forskaren som det primära instrumentet för 

insamling av data vid en kvalitativ metod till skillnad från en kvantitativ metod då exempelvis 

enkäter utgör undersökningsunderlaget. Anledningen till att vi har valt att följa en kvalitativ 

metod grundar sig i att uppsatsen ämnar undersöka en process som är mer djupgående än bred 

för att erhålla förståelse för vad som ligger till grund för att ting sker på ett visst sätt. För att 

uppnå det krävs det att intervjuer hålls med ett mindre antal respondenter och i den naturliga 

arbetsmiljön för att få en bättre förståelse för deras verksamhet. Att besöka respondenterna 

ger oss möjlighet att lättare gå in på djupet gällande det vi ska studera och en kvalitativ metod 

syftar enligt Merriam (1998) till att insamlingen av data sker främst genom intervjuer. Genom 

att genomföra intervjuer utgör vi även det främsta instrumentet gällande insamlig av data 

vilket ovan beskrivet karaktäriserar den kvalitativa metoden.  

3.3 Forskningsstrategi  

I undersökningen av ämnet inkluderas även ett val av forskningsstrategi. Enligt Yin (2007) 

finns det fem olika forskningsstrategier vilka är; experiment, survey, analys av källor, 

historisk studie och fallstudie (Tabell 1). Valet av strategi beror på vilken forskningsfråga som 

har formulerats, graden av kontroll forskaren har över konkreta skeden och om fokus ligger på 

aktuella eller historiska skeenden. Den forskningsstrategi som vi anser är mest lämplig att 
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använda i vår uppsats är en fallstudie. Det beror på att vi ställer ”hur-frågor” i vår 

frågeställning och att vi delvis kommer att lägga fokus på aktuella händelser dels även 

historiska. Enligt Yin (2007) görs en fallstudie genom en empirisk undersökning som ska 

beskriva en aktuell företeelse i dess verkliga sammanhang. En fallstudie utgörs av två 

empiriska stöd; direkt observation av skeenden och möjligheten att utföra intervjuer med 

personer som har varit involverade i händelseförloppet. För möjliggöra syftet för uppsatsen 

har intervjuer utförts med respondenter lämpade att besvara den problematik som ligger till 

grund för vår insamling av empiriskt material och därmed anser vi att fallstudiestrategin är 

lämpligast för vår uppsats.  

 

Tabell 1. Relevanta situationer för användning av olika forskningsstrategier Yin (2007:22) 

 

Yin (2007) förklarar att det finns fyra olika fallstudiedesigner som kan beskriva vilken typ av 

fallstudie som utförs. Fallstudiedesignen beskrivs utifrån en matris (tabell 2) som dels visar 

om det är ett enkelfall eller flerfallstudie men även om det sker med en eller flera 

analysenheter. Den första delen av matrisen angående enkel eller flerfallstudie förklarar om 

studien har skett genom att studera ett eller flera fall. Den andra delen omfattar om forskaren 

har använt sig av en analysenhet, studerat hela företaget, eller flera analysenheter, flera 

områden inom ett och samma företag. I vårt fall har vi valt att studera flera företag och då 

med fokus på hela företaget därmed har det empiriska kapitlet en multipel holistisk 

flerfallsdesign.  

 

 

Strategi Typ av 

forskningsfråga 

Krävs det en 

kontroll av 

beteendet? 

Fokus på aktuella 

händelser? 

Experiment Hur, varför? Ja  Ja 

Survey Vilka, vad, var, hur 

många, hur mycket? 

Nej  Ja 

Analys av källa Vilka, vad, var, hur 

många, hur mycket? 

Nej  Ja/nej 

Historisk studie Hur, varför? Nej  Nej 

Fallstudie Hur, varför? Nej  Ja 
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 Enfallsdesign Flerfallsdesign 

 
En analysenhet, holistisk 

design 

 

 

 
Enskild holistisk design 

 

 

 
Multipel holistisk design 

 
Flera analysenheter, 

inbäddad design 

  
Enskild inbäddad design 

 

 

 
Multipel inbäddad design 

Tabell 2. Grundläggande typer av design för fallstudier Yin (2007:60) 

3.4 Kvalitativ intervju 

Patel och Davidson (2003) beskriver flera aspekter som är av relevans då en kvalitativ 

intervju utförs. Standardisering är en aspekt som är låg vid denna sorts intervju vilket betyder 

att inga klara svarsalternativ är presenterade för respondenten som istället lämnas att besvara 

en fråga med egna ord. I den kvalitativa intervjun är både den som intervjuar och 

respondenten således delaktiga och skapar tillsammans samtalets upplägg. Att samla in data 

genom en intervju innebär enligt Yin (2007) att fokus direkt kan riktas mot studies 

frågeställning samt ge insikter som skulle ha utelämnats om en intervju inte hade utförts. 

Samtidigt krävs det en medvetenhet om att en intervju kan ge missvisande resultat om 

intervjufrågorna inte är väl formulerade eller om information uteblir på grund av 

minnesluckor hos respondenten eller intervjuaren. Respondenten kan även ge vilseledande 

information om personen påverkas av intervjuarens önskan om ett visst utfall av intervjun. 

Enligt Patel och Davidson (2003) syftar dock en kvalitativ intervju till att identifiera 

karaktärsdrag hos ett fenomen vilket kräver att intervjuaren inte utgår från att respondenten 

ska svara på ett visst sätt då det inte finns något rätt eller fel. 

3.4.1 Semistruktur och intervjufrågor 

Enligt Bryman och Bell (2005) använder sig forskaren vid ostrukturerade intervjuer av lösa 

minnesanteckningar vid intervjutillfället och intervjun påminner om ett vanligt samtal.  

Ostrukturerade intervjuer utförs vanligtvis genom att forskaren ställer en inledande fråga 

varpå respondenten får svara och associera efter fria tolkningar. Vid en semistrukturerad 

intervju utgår forskaren istället från specifika teman som skall behandlas eller en 

intervjuguide och respondenten har möjlighet att utforma svaren på ett självständigt sätt. Vid 

en semistrukturerad intervju ställs frågorna vanligtvis utifrån ordningen på intervjuguiden 

men forskaren måste inte följa precis ordning och följdfrågor och nya frågor som i grunden 

inte ingår i intervjuguiden kan ställas så länge de knyter an till något som respondenten sagt. I 
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valet mellan ostrukturerad och semistrukturerad intervjustruktur var det för denna uppsats 

mest lämpat att utföra semistrukturerade intervjuer. Valet grundar sig i att vi ville få tillgång 

till information som är relevant för våra forskningsfrågor och vårt syfte och därav utgå från en 

intervjuguide, men det var också viktigt att ge respondenten frihet att utveckla och besvara 

frågorna i den ordning personen ville. När det kommer till intervjufrågor finns det olika 

formuleringar som enligt Patel och Davidson (2003) forskaren bör undvika för att nå bästa 

resultat då intervjufrågornas utformning kan leda till olika forskningsresultat vilket gör det av 

vikt att vara medveten av hur frågor formuleras. Forskaren bör inte formulera allt för långa 

frågor och en viktig aspekt är att inte ställa ledande frågor. Vidare bör ”varför-frågan” antas 

som en uppföljningsfråga då information annars kan gå förlorad. När frågorna formulerades 

till vår intervjuguide undvek vi att ställa frågor som kan besvaras med ett ja- eller nej svar och 

försökte istället formulera öppna ”hur-frågor” för att på så sätt få respondenten att svara fritt. 

Emellertid var det av vikt att frågorna utförligt beskrev det som önskades få svar på för att 

viktig information kunde erhållas och att respondenten skulle känna sig insatt i vårt syfte med 

varje specifik fråga. Vidare försökte vi undvika att ställa ledande frågor för att svaren inte 

skulle bli ledda av oss eftersom vi eftersträvade att respondenten skulle få chansen att svara 

ärligt. 

3.4.2 Urval 

Enligt Bryman (2002) behandlar urvalet till fallstudien vad som ska observeras eller vem. Det 

handlar både om vilka personer som är lämpliga och även tiden och platsen som 

observationen sker på. För vår fallstudie har vi utgått från tre företag och på varje företag har 

vi intervjuat den person som anses ha relevant kunskap inom det område som vi studerar. En 

aspekt som ligger till grund för valet av företagen är att de alla är verksamma på den kinesiska 

marknaden. Då vi ska studera relationers och nätverks inverkan på företags 

internationalisering anser vi att de valda företagen berörs av denna fråga då det i det teoretiska 

kapitlet argumenteras för att nätverk och relationer är en grundläggande faktor när det 

kommer till internationalisering och vidareexpansion inom en marknad. 

 

Det första företaget som vi har valt att använda i vår fallstudie är ITT WWW. Anledning till 

valet är att de är ett svenskt företag med en bred internationell anknytning. År 1997 

genomförde företaget ett förvärv i Kina där de nu har ett produktionsdotterbolag. Den person 

som vi har intervjuat på ITT WWW är Paul Dietrichson då han idag arbetar som ansvarig för 

utveckling av försäljning och support och var involverad i förvärvet som företaget gjorde i 
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Kina på 90-talet. Därför anser vi att Paul Dietrichson är den person som besitter kunskap som 

kan hjälpa oss att undersöka det ämne vi har valt för vår uppsats. Intervjun utfördes på 

respondentens arbetsplats i Stockholm och pågick i cirka en timme. 

 

Det andra företaget som vi har valt ska representera ett perspektiv i vår fallstudie är Aros 

Quality Group. Anledningen till att vi har valt dem är för att även de är ett svenskt 

internationellt bolag som har gjort ett förvärv på den kinesiska marknaden där de har ett 

produktionsdotterbolag. Den person som vi har intervjuat på Aros Quality Group är P-O 

Andersson som tidigare arbetade som koncernchef och VD, men idag sitter som 

styrelseordförande för företaget. Anledning till att vi har varit i kontakt med Andersson är för 

att han var med och startade Aros Quality Group och sedan dess har varit involverad i 

företagets utveckling och internationalisering och därför anser vi att han besitter kunskap som 

rör vår uppsats. Intervjun med respondenten skedde på dennes arbetsplats i Västerås och 

pågick i ungefär en timme och en kvart.  

 

Det tredje och sista företaget som utgör en del i fallstudien är Gunnebo Industrier och även de 

är ett svenskt internationellt företag. Inom Gunnebo har man som mål att växa genom förvärv 

och organisk tillväxt på olika marknader. Gunnebo Industrier har dock inte gjort ett förvärv i 

Kina men de har erfarenhet av förvärv från andra marknader och därmed kan de bidra med en 

aspekt på hur förvärv bör hanteras. Dessutom var önskemålet från företagets sida att ett 

förvärv skulle ske i Kina men att den rätta kandidaten inte påträffades. Den person som vi har 

intervjuat på Gunnebo Industrier är Urban Hedman. Han arbetar som affärsområdeschef inom 

lifting och tar beslut om företagets etableringar inom området, vidare är det inom 

lyftkomponenter som företaget har ett dotterbolag i Kina som startades upp genom organisk 

tillväxt år 2008. Vi har valt att intervjua Urban Hedman för att han är den personen som har 

mest insikt i hur de arbetar mot den kinesiska marknaden då han även är ansvarig för det 

affärsområdet. Intervjun utfördes på respondentens arbetsplats i Ramnäs och intervjun pågick 

i ungefär en och en halv timme.  
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3.5 Kriterier för bedömning av forskning  

Nedan presenteras de tre mest förekommande kriterierna för bedömning av 

företagsekonomisk forskning samt den betydelse de har för trovärdigheten av forskningen. 

3.5.1 Reliabilitet 

En uppsats kräver datainsamling vilken bör vara tillförlitlig samt giltig för ämnet för att 

resultatet av forskningen ska vara av nytta för andra intressenter inom ämnet. En bedömning 

av forskningen görs genom att bryta ner dess beståndsdelar och undersöka dem. Data 

undersöks utifrån hur den är insamlad, analyserad och förstådd, samt hur den är presenterad 

(Merriam 1998). Tillförlitligheten kallas reliabilitet och mäter till vilken grad en studie ger 

samma resultat vid spridda tillfällen men under i övrigt samma omständigheter (Bell 2005). 

Enligt Patel och Davidsson (2003) kan bristande reliabilitet kallas felvärde och är faktorer 

som forskaren inte kan styra över. Målet bör vara att göra felvärdet så minimalt som möjligt 

för att studien ska bli tillförlitlig. Svårigheten med detta är enligt Merriam (1998) att det 

förutsätter att det mänskliga beteendet är statiskt vilket inte är fallet i verkligheten. Enligt Yin 

(1998) innehåller en studie med hög reliabilitet få fel och processen för utförandet är väl 

beskrivet för att samma studie ska kunna utföras igen. För att hålla reliabiliteten hög kan 

forskaren utföra sin studie på så sätt att nödvändiga steg noga kan bli beskrivna. Då 

fallstudien i uppsatsen har utförts har målet varit att hålla en hög reliabilitet. För att 

möjliggöra det har vi varit i kontakt med respondenter som besitter kunskap om det ämne som 

vår uppsats berör. Innan en intervju genomfördes lät vi vår handledare granska och 

kommentera intervjufrågorna för att försäkra oss om att det vi frågade var i linje med vårt 

syfte så att oväsentliga svar skulle undvikas. Intervjun skedde på respondentens arbetsplats 

vilket försäkrade oss om att det var rätt person som svarade på intervjufrågorna. Vidare 

utfördes intervjuer genom personliga möten vilket vi anser leder till att respondentens 

engagemang i svaren blir högre och därmed bedömer vi att studiens reliabilitet ökar.  

3.5.2 Validitet 

Giltigheten av insamlad information kallas validitet och mäter om en fråga verkligen 

beskriver vad den avser att beskriva (Bell 2005). Enligt Ejvegård (2003) är det av vikt att se 

till vad ett mätinstrument står för, att använda sig av klara mätinstrument och metoder och 

därtill även använda dem konsekvent. Det finns både begrepps-, extern och intern validitet. 

Begreppsvaliditet behandlar graden av till vilken en studie stämmer överens med vad den 
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ämnar beskriva. Begreppsvaliditeten kan ökas genom att data samlas in från ett flertal 

respondenter samt att respondenten granskar fallstudierapporten innan den trycks (Yin 2007).   

Enligt Bryman och Bell (2005) beskriver den externa validiteten hur generaliserbar en 

undersökning är och vilka individer samt företag som involveras i studien. Ett representativt 

urval är av vikt vid en kvalitativ studie för att validiteten ska hållas hög. Den interna 

validiteten behandlar kausalitet som ser till hur olika variabler står i förhållande till varandra. 

En slutsats om hur variabler beror av varandra kan testas i sin hållbarhet för att exkludera 

eventuella faktorer som kan ha påverkat resultatet och det kan bestämma graden av den 

interna validiteten. Merriam (1998) menar att den interna validiteten behandlar till vilken grad 

resultatet av en studie stämmer överens med verkligheten. Vad verkligheten är beror dock av 

forskarens, samt den person som ska avgöra studiens validitet, subjektiva världsuppfattning. 

Dessutom är samhället i ständig förändring vilket kan vara avgörande för den interna 

validiteten då en gällande faktor vid studiens utförande kan ha förlorat sin signifikans då 

datainsamlingen granskas. Det blir en aktuell aspekt vid kvalitativ studie då vi som forskare är 

det främst instrumentet vid datainsamlingen. För att öka validiteten spelades varje intervju in 

med en diktafon för att undvika att felaktiga uppgifter spreds och gav också möjligheten att 

efter intervjutillfället kontrollera hur frågor ställdes för att undvika att dokumentera de svar 

som baserades på ledande frågor. Det anser vi vara av stor vikt då en semistrukturerade 

intervjuer utfördes, vilket innebär att det finns risk för egna subjektiva frågor då 

intervjumallen inte följs strikt. Ännu en anledning till att diktafon användes var för att vi 

lättare skulle kunna fokusera på vad respondenten svarade och få möjligheten att ställa 

följdfrågor för att kunna erhålla mer djupgående svar. Respondenterna fick även innan 

intervjun började godkänna inspelningen. Intervjuerna genomfördes inte under tidspress 

vilken gjorde att svaren som erhölls var väl utvecklade men vi försäkrade oss ändå om att det 

fanns en möjlighet att återkomma med kompletterade frågor om så behövdes och då via mail. 

När empiri kapitlet var klart granskade respondenterna texten för att kontrollera så att inte 

några missförstånd hade uppstått.  

 

Bryman och Bell (2005) menar att även om reliabilitet och validitet har olikartade innebörder, 

att de analytiskt går att skilja åt, är de relaterade till varandra eftersom validitet förutsätter att 

reliabilitet existerar. För att en mätning ska uppnå validitet är det följaktligen en förutsättning 

att den är reliabel. Dock betyder inte en högt reliabel fråga att även validiteten är hög (Bell 
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2005). Slutligen är det väsentligt att betona att reliabilitet och validitet i verkligheten ofta mäts 

med enklast möjliga metoder som inte innefattar ovanstående villkor (Bryman och Bell 2005).  

3.5.3 Replikation 

Enligt Bryman och Bell (2005) kan resultatet från en viss undersökning endast upprepas i viss 

omfattning. Då försök görs att uppnå en sådan upprepning benämns det replikation. Metoden 

används bland annat för att utreda tvivel angående en undersöknings resultat eller då syftet är 

att styrka ett resultat. Alla slags undersökningar går inte att upprepa med ett trovärdigt 

resultat, till exempel om inte tillräcklig information är tillgänglig om hur en undersökning 

utförts av den orsaken att en replikation kräver att en undersökning upprepas i detalj. 

Replikation används frekvent inom naturvetenskapliga undersökningar då det inom ämnet är 

essentiellt att bevisa resultat riktiga respektive felaktiga. Även inom samhällsvetenskapliga 

undersökningar förekommer försök till replikation och då med det huvudsakliga syftet att 

kontrollera att forskarens egna värderingar inte har inverkan på studiens resultat. Vikten av att 

detaljerat och noggrant beskriva processen av studien blir ännu viktigare om en upprepning 

ska vara möjlig eftersom risken generellt är högre för inblandning av forskarens intresse inom 

samhällsvetenskapliga ämnen. På grund av det mindre strukturerade upplägget på en 

kvalitativ undersökning och att den till stor del bygger på författarens intresse inom ämnet 

förekommer svårigheter att utföra replikation. Senare undersökningar inom samma ämne kan 

således ledas av andra intressen och därför påvisa ett annat resultat. Vi anser att 

medvetenheten om att en studie bör kunna replikeras gör att det egna intresset kan undvikas 

till viss del genom att inte styra studiens inriktning utan låta saker bero och ha ögonen öppna 

för information som kan vara väsentligt bidragande för studien. För att öka replikerbarheten 

ytterligare beskrivs intervjuer ingående med motivering varför företagen valts, samt att det en 

presentation görs av respondenterna och deras arbetsuppgifter. 

3.5.4 Generalisering 

Att använda sig av ett fåtal fall för att beskriva ett samhällsfenomen begränsas möjligheten till 

generalisering av verkligheten. Vid kvantitativ forskning används ett större urval och om de 

som ingår i urvalet väljs slumpmässigt och representerar rätt åldersomfång etcetera, kan de 

möjligen anses representera en större population (Patel och Davidsson 2003). Den kvalitativa 

forsningsansatsen innebär dock större svårigheter då endast ett eller ett fåtal fall ska 

representera en större grupp. Enligt Bryman (1997) kan ett fall omöjligt vara representativt för 

alla andra typer av möjliga fall. Därför är generaliserbarheten lägre om endast ett fall studerats 
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än om två eller flera fall inkluderas i studien. En forskares ändamål är att bidra till den 

teoretiska utveckling genom ett resultat som kan användas av andra inom samma 

ämnesområde. Generalisering inom kvalitativ forskning kräver då en kritisk ansats vilken det 

är viktigt att vi som forskare är medvetna om för att till högsta grad göra studien 

generaliserbar genom en noga beskrivning av hur fallstudien utförts och även genom att 

studera fler än ett fall. 

3.6 Datainsamling 

Data som samlas in kan delas upp i primär och sekundär information. Skillnaden ligger i vem 

som har samlat in informationen (Bryman och Bell 2005). Primärdata är enligt Bengtson och 

Bengtson (1995) den information som forskaren själv samlar in genom sin studie. I den 

kvalitativa studien samlas primära data främst in genom intervjuer vilka görs i utforskande 

syfte. Sekundär data syftar till den information som insamlats till empirin från redan 

existerande data som publicerats för ett specifikt ändamål. Exempel på sekundärdata är 

material som framställts av företagen exempelvis årsrapporter och hemsidor (Wiedersheim-

Paul och Eriksson 1991).   

 

Vi har vid insamling av primärdata valt att främst hålla personliga intervjuer på grund av den 

fördelen det ger att ställa följdfrågor som kan leda till en studie som stämmer bättre överrens 

med verkligheten då vi inte kan förutse respondentens svar på de frågor som är utformade 

innan intervjun. Det huvudsakliga syftet med att använda sekundärdata har vi vårt fall varit att 

komplettera den informationen som har samlats in primärt gällande historik med främst 

numerisk fakta som presenteras om företagen.  Anledningen till det är att vi anser att tryckta 

källor är att föredra då exakt numerisk information vill erhållas.  

3.6.1 Etik vid datainsamling 

Etik har blivit en allt mer prioriterad aspekt då insamling av data sker. Intervjuer innebär 

risken att respondenten känner sig trängd av vissa frågor som kan leda till att avslöjanden som 

inte var meningen att det skulle komma ut ändå gör det vilket innebär bristande etik. Som 

motsats kan en respondent som genom intervjun framstår som framgångsrik bjuda på mer 

information än om det handlar om en negativ situation. Dock är det största etiska problemet 

vid datainsamling att intervjusvaren verkligen ska användas till det syfte som respondenten 

blivit informerad om och inte omvandlas till ett annat syfte då det kan leda till att 

respondenten känner sig lurad (Bryman 2002). Som intervjuare inser vi vikten av det etiska 
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dilemmat och informerar därför respondenterna syftet för vilket den information de ger oss 

kommer användas för. Dessutom får respondenterna granska informationen då den är 

bearbetad för att rätta eventuella fel  
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4 EMPIRI 

I följande kapitel kommer det empiriska materialet att presenteras. Inledningsvis ges en 

beskrivning av de företag som har används för uppsatsens fallstudie. Vidare kommer 

materialet att presenteras efter de problemfrågor som ligger till grund för uppsatsen.  

4.1 Företagspresentation 

 

4.1.1 ITT WWW 

ITT WWW är ett tillverkningsföretag som tillverkar och säljer utrustning för pumpning, 

mixing desinfektion, oxidation och filtrering av avlopps- och renvatten och grundades redan 

år 1901. Företaget består av fyra olika varumärken som alla är aktiva inom samma område 

vilka är Flygt, Sanitaire, Wedeco och Leopold. Tillsammans kan de erbjuda kompletta 

lösningar främst för hantering och transport av vattenbaserade vätskor. Idag är de verksamma 

i 140 länder världen över och har ungefär 5 000 anställda. ITT WWW etablerade sig på den 

kinesiska marknaden under år 1994 genom att ingå i en joint venture med ett kinesiskt bolag 

som resulterade i ett förvärv. Vidare kommer ITT WWW att benämnas som ITT och 

respondenten på ITT heter Paul Dietrichson. 

4.1.2 Aros Quality Group 

Aros Quality Group grundades år 1994 genom en sammanslagning av Aros Kvalitetsplast AB, 

Transformatoravdelningen inom ABB Industrial Systems och tillbehörsverksamheten inom 

ABB Relays. Koncernen är idag en av Sveriges främsta leverantörer av komponenter och 

system till kunder verksamma inom industribranschen. Företaget är verksamt inom två 

affärssegment, komponenter och system, vars syfte är att bedriva bolag som utvecklar sin 

speciella kompetens inom områdena kablage, formsprutad plast, transformatorer, 

mekanikdetaljer, stansad plåt och system som producerar kraft och automationslösningar samt 

kompletta maskiner (aqg.se).  Företagets strategi är att bland annat att utveckla deras 

delaktighet i kundernas utvecklings- och konstruktionsarbete men även att som bolag växa 

genom organisk tillväxt och förvärv (Årsredovisning AQ 2008). Företaget har idag cirka 2 

000 anställda och är verksamt i Sverige, Bulgarien, Estland, Italien och Kina (www.aqg.se). 

Aros Quality Group etablerade sig i Kina under år 2004 då de förvärvade ett svenskt bolag 

som hade ett produktionsbolag i Kina. Hädanefter kommer vi att benämna Aros Quality 

Group som AQ och respondenten på AQ är P-O Andersson.  
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4.1.3 Gunnebo Industrier 

Gunnebo Industrier grundades år 1764 och är ett svenskt företag med cirka 1 500 anställda 

och är verksamma inom tillverknings- och byggindustrin. Deras produktion utgörs av fem 

områden som är kätting- och lyftkomponenter, fästsystem för byggindustrin, block och system 

för tunga lyft samt slirskydd och teleskopiska stegar (gunneboindustrier.se). I slutet av 1980-

talet påbörjade företaget internationaliseringen av verksamheten och är idag verksamma i 15 

länder och har ett utvecklat samarbete med ett femtiotal agenter och distributörer världen 

över. Gunnebo Industrier uppvisar en positiv årlig tillväxt som är generellt högre än den 

marknad de är verksamma inom och de strävar efter att ständigt utveckla sina produkter för att 

bli marknadsledande. Företagets tillväxt sker delvis genom förvärv som görs för att stärka 

marknadspositionen och komplettera det befintliga produktsortimentet samt att utvidga deras 

närvaro på den geografiskt internationella marknaden (Årsrapport Gunnebo 2006). På den 

kinesiska marknaden etablerade sig Gunnebo Industrier först 2008 med ett säljbolag inom 

lyftkomponenter som startades upp genom organisk tillväxt. Fortsättningsvis i uppsatsen 

kommer vi att referera till Gunnebo Industrier som Gunnebo och respondenten heter Urban 

Hedman. 

4.2  Hur påverkar relationer och nätverk ett företags 
internationalisering på en tillväxtmarknad? 

4.2.1 Det externa nätverkets betydelse vid internationalisering 

 

Att som företag ha som målsättning att bli växa och expandera internationellt ser Andersson 

(6/5-09) inte vara en självklarhet för alla företag. För en del entreprenörer räcker det att vara 

verksam på den svenska marknaden och att expandera till utlandet behöver inte alltid vara ett 

mål även om han menar det blir allt vanligare bland företagare. När AQ startade sin 

verksamhet hade de som var involverade redan erfarenhet sedan tidigare från utlandsaffärer. 

Det sågs som en bidragande faktor till att Andersson startade verksamheten med 

uppfattningen om att det är bra att växa som företag och tankar om expansion har funnits med 

sedan starten. En starkt bidragande faktor till att internationell expansion av verksamheten 

verkligen ägde rum var på grund av att produktion i Sverige har blivit dyr samtidigt som 

kunderna kräver allt lägre priser. En annan faktor som var grundläggande för AQ:s del är att 

deras produkt, efter en kundanpassning, efterfrågas över hela världen. Vid AQ:s första 

utlandsetablering var det genom en kontakt som de blev medvetna om ett företag som kunde 

vara en bra kandidat för AQ att förvärva, vilket senare också blev resultatet. Idag är AQ 



 EMPIRI  

 43 

internationellt till en mindre utsträckning då företaget är etablerat i ett fåtal länder i och 

utanför Europa. Anledningen till att Gunnebo har valt att gå internationellt enligt Hedman 

(5/5-09) beror främst på att de vill växa som företag, då det är en långsiktig strategi, men även 

för att de flyttar dit efterfrågan finns, vilket har gjort dem till ett väldigt globalt företag med 

en global produkt. De har utfört undersökningar av världsmarknaden för att ta reda på vart det 

finns potential att erhålla marknadsandelar och det är de marknaderna som Gunnebo sedan har 

valt att etablera sig på vilket har gjort att de nu finns etablerade på alla världsdelar. En annan 

aspekt som har bidragit till att Gunnebo har expanderat internationellt är att många 

västerländska företag har expanderat, bland annat till Asien, och att de har valt att flytta med 

för att undvika att förlora marknadsandelar. Genom att följa sina kunder innebär det också att 

de kan utnyttja ett redan etablerat nätverk som finns tillgängligt som indirekta kontakter via 

kunden. Anledningen till att ITT (7/5-09) finns globalt är främst för att marknaden för pumpar 

är för liten inom.  Dietrichson anser att företag som vill växa och utöka sin omsättning måste 

expandera internationellt. Det har lett till att ITT är väldigt globalt som företag då de är 

verksamma på alla världsdelar. Dietrichson anger att deras produkt, efter anpassning, 

efterfrågas över hela världen. 

4.2.1.1 Relationer  

 

Vikten av relationer beskrivs tydligt av Hedman från Gunnebo som menar att en relation kan 

likställas med ett partnerskap och bygger på förtroende och tillit mellan två parter. Dessutom 

ser Hedman en relation som en långsiktig investering och långsiktighet är grunden för att 

förtroende ska kunna byggas, därför ser han sällan nytta i att bedriva engångsaffärer. 

Andersson redogör för sin syn av en affärsrelation genom att betona ordet samständighet, det 

måste råda ett likvärdigt tankesätt mellan de två parter som ingår i en relation. Dessutom 

anser han att vikt ligger vid att fastställa att förtroende föreligger mellan parterna då kvalitet 

och service samt leveranstider är kritiska aspekter när kommer till affärsuppgörelser. Vidare 

understryks vikten av att en relation bör vara långsiktig och för att bli det måste den gynna 

båda parter. Andersson menar att en relation som har varat under en lång tid kan bidra med 

mer värde än ett lägre pris erbjudet av en konkurrent. Vad Dietrichson från ITT anser att 

företaget främst söker i en affärsrelation är en etiskt korrekt partner, han anser att det är 

viktigt att ställa hårda krav på att de affärsrelationer som ingås ska bygga på två företag som 

bedriver en likvärdig etisk verksamhet. Vidare anser Dietrichson att ett företag som önskar att 

expandera till en utländsk marknad borde söka efter relationer som bidrar till kunskap om den 

nya marknaden som företaget har svårt att samla in på egen hand.  Något han anser vara 
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väsentligt oavsett marknad är att en relation ingås av människor som har något gemensamt, 

som passar ihop på det personliga planet.  

 

”Det är av stor vikt att ha starka partners och  

därför måste varje relation väljas med omsorg” 

P-O Andersson, AQ 6/5-09. 

 

Andersson menar att ett företag som är erkänt för kvalitetsprodukter även måste tänka på att 

de partnerskap som ingås måste stämma överens med standarden för att inte förlora sin 

kvalitetsstämpel. Detsamma gäller andra värderingar som ett företag förespråkar utåt, det 

måste råda en harmoni mellan de två parterna som ingår en affärsrelation genom att 

grundläggande värderingar är desamma. Vidare beskriver Andersson att det är av stor vikt för 

ett företag att ha starka partners och därför måste varje relation väljas med omsorg. 

4.2.1.2 Produktutveckling 

 

”Man lever i symbios med sina kunder och leverantörer” 

Paul Dietrichson, ITT 7/5-09 

 

Beträffande produktutveckling och att finna ny kunskap anser Andersson att de relationer ett 

företag har är av stor vikt då det är genom den gemensamma interaktion som äger rum mellan 

två parter som kunskap möts och tillsammans kan utvecklas till något nytt. Ofta skapas nya 

produkter genom att en partner, i detta fall kunden, kräver en anpassning av produkten vilken 

leder till att leverantören måste göra en produktinnovation för att behålla kunden. Det är 

viktigt att ha kundfokus och genom att lyssna till kunders behov kan företag erhålla ny 

kunskap. Även Hedman menar att produktutveckling sker med syftet att tillfredställa kunder. 

Således är det av vikt att se till kunders behov och de problem som existerar på marknaden 

och därifrån samla inspiration till innovation inom företaget. Arbetssättet leder också till att 

undvika att det framställs produkter som inte är efterfrågade på marknaden. Det företag som 

Hedman jobbar för har utvecklat en strategi där de fångar upp impulser utifrån samt ser till de 

idéer som dotterbolag och distributörer på andra marknader lägger fram och drar därifrån 

slutsatser om vilka produkter som bör utvecklas. Som Hedman säger: 

 

”Vet vi att det kommer utifrån så vet vi att det finns  

ett behov och då vet vi att vi kommer sälja” 

Urban Hedman, Gunnebo Industrier 5/5-09 
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Vidare förklarar Hedman att Gunnebo alltid har varit aktiva när det gäller produktutveckling 

och nya idéer. Många av de produkter som finns ute på marknaden inom lyftkomponenter är 

utvecklade utav Gunnebo och det beror främst på att de har en hög anpassningsförmåga till 

kunden men också då kvalitetsutveckling är viktigt inom deras bransch och en viktig del i 

deras produktkoncept. Gunnebos image står för kvalitet och säkerhet och därför är det viktigt 

att leva upp till de aspekterna även när nya produkter utvecklas. Dietrichson förklarar att ITT 

har nästan all sin produktutveckling i Sverige men han anser att det krävs att företaget har 

lokalt kunnig personal på varje marknad. Syftet med det är att de kan lära känna marknaden 

och de omständigheter den innebär för att på bästa sätt kunna anpassa produkterna till varje 

marknads olika förutsättningar. Dietrichson menar att kunskapen som krävs för att utveckla 

nya produkter finns hos dem inom företaget, då det är de som har den tekniska kunskapen om 

hur produkten fungerar, men de tar hjälp av kunden vid anpassningen vilket är viktigt då det 

är kunden som har idén om hur produkten ska användas.  

4.2.1.3 Nätverk 

 

”Vi finns där våra produkter efterfrågas, oavsett land” 

Urban Hedman, Gunnebo Industrier 6/5 -09 

 

Både Andersson och Hedman anser att det är viktigt att vara del av ett globalt nätverk och 

anledningen till det är för att de vill kunna sälja sina produkter till sina kunder på olika 

marknader. Andersson förklarar att det för AQ är viktigt att finnas globalt för att kunna 

behålla sina kunder men även då det från branschens sida ställs krav på att 

produktionskostnader ska vara låga. Hedman klargör att de vill finnas närvarande där 

efterfrågan finns och därmed förse marknaden med sina produkter, oavsett land. De arbetar 

även hårt med att ha ett välfungerande globalt distributionsnätverk som innebär nätverkande 

och att ha goda relationer. Hedman hävdar att ett företags bas är just att ha ett bra nätverk och 

har ens företag inte det måste ett införskaffas. I nätverket ingår viktiga aktörer och däribland 

ens kunder som i sin tur i många fall kan vara en bidragande faktor till att nya relationer 

skapas, vilket innebär att direkta relationer skapas med företag som tidigare varit indirekta i 

ett företags nätverk. Hedman förklarar hur de har fått kontakt med potentiella kunder genom 

en kunds referenser och att använda kunder som referens är också ett sett för dem att skapa 

band till nya kunder från andra delar av världen. Även Andersson anser att det är en fördel att 

använda sig av kunder och relationer som redan finns i ett företags nätverk då det kan leda till 
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att företaget får möjligheten att utvidga sin verksamhet genom att göra affärer med de parter 

som utgör deras indirekta relationer. 

 

”Du är inte ett framgångsrikt företag om du inte har ett väl fungerande nätverk” 

Urban Hedman, Gunnebo Industrier 5/5 -09 

 

Då gränser mellan länder har öppnats upp kan samma kunder finnas spridda på flera 

internationella marknader vilket i Gunnebos fall har lett till att de kunnat följa dem och 

utvidgat sin verksamhet till andra delar av världen utan att skapa ett nytt nätverk. Att ha bra 

kontakt med kunder som redan ingår i nätverket blir således en del av tillväxtstrategin och 

som Hedman nämner går allt mycket fortare med ett fungerade nätverk. Andersson förklarar 

att kunder i dagens globaliserade värld besitter väldigt stor makt över en affärsrelation och 

mycket beror på att prisfrågan är en viktig faktor vilket kräver av företag att hålla låga priser 

för att behålla sina kunder. Det beror dels på att företag och deras kunder i sin tur möter en 

allt hårdare internationell konkurrens. Dock menar Andersson att ett företags nätverk och det 

globala bör särskiljas. Han menar att AQ ingår i ett globalt nätverk då de är ett internationellt 

företag men att deras egna nätverk utgörs av företaget direkta relationen däribland deras 

kunder. Då kunden är en viktig aktör för företaget anser Andersson att: 

 

” AQ:s nätverk består av dem som ger näring till företaget” 

P-O Andersson, AQ 6/5-09 

 

På grund av det följer de om möjligt kundens önskemål och det är genom att kunder är nöjda 

med AQ som leverantör som de får chansen att tillsammans med dem expandera till olika 

marknader. Att ha relationer och att ingå i nätverk anser även Dietrichson är en viktig faktor 

när det kommer till ITT:s geografiska expansion då det är ett sätt för företag att erhålla 

information om marknaden de vill vara verksam på. Hedman påstår att nätverk idag är väldigt 

stora och de innefattar ett företags kontakter och det är inom nätverket som företaget kan få 

information om andra företag och om olika marknader.  
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4.2.2 Det befintliga nätverkets roll vid etablering och vidareexpansion på den 
kinesiska marknaden 

 
4.2.2.1 Valet av Kina som marknad 
 

”Det vore ett tjänstefel av oss som företag att inte 

 finnas etablerade på den kinesiska marknaden” 

Urban Hedman, Gunnebo 5/5-09 

 

Motiveringen till valet att etablera sig på den kinesiska marknaden har varit olika för samtliga 

tre företag. För ITT förklarar Dietrichson att etableringen skedde delvis av en slump då de 

egentligen inte hade någon tanke på att etablera sig i Kina just då. Dock hade företaget några 

år tidigare försökt genomföra en etablering men funnit att situationen inte var den rätta och 

därför tog de tillfället i akt när de blev kontaktade av ett kinesiskt bolag som var intresserade 

av att arbeta tillsammans med dem. Denna kontakt blev vägen in och möjliggjorde ITT:s 

etablering i Kina.  De såg fördelar med att vara verksamma i Kina då det är en stor marknad 

vilket ledde till att de ansåg att de borde finnas på plats och de etablerade sig i fas med andra 

inom deras bransch. Även AQ och Gunnebo anser att den kinesiska marknaden är stor och 

intressant att finnas etablerade på och Hedman förklarar att den kinesiska marknaden kommer 

att bli ännu större inom en snar framtid och anser att det är det land som har störst 

utvecklingspotential. Vidare förklarar Hedman att för Gunnebos del har de valt att tidigt gå in 

i Kina för att vara med när marknaden tar fart och för att finnas lokalt för kunden då Kina 

besitter stor potential att växa inom det område de är verksamma inom. Hedman beskriver 

även att det vore ett tjänstefel av Gunnebo att inte finnas etablerade i Kina.  

 

Även om Kina som marknad är väldigt stor med många svenska och internationella företag 

förklarar Andersson att främsta anledningen till att AQ etablerade sig i Kina berodde till 

största del på deras kunder. De hade haft funderingar på en etablering innan men det 

avgörande steget var då flera av deras kunder expanderade till Kina och att AQ fick önskemål 

från dem att de skulle följa med vilket de gjorde och expanderade därmed relativt tidigt till 

Kina. För AQ:s del har således deras befintliga nätverk på hemmamarknaden varit en 

avgörande faktor till att den tidiga expansionen av deras verksamhet, jämfört med deras 

konkurrenter, kunde ske. I Gunnebos fall skedde den första kontakten med den kinesiska 

marknaden genom indirekt export men som Hedman förklarar var det till en obetydlig del och 

därför anser han att deras verkliga inträde på marknaden ägde rum genom organisk tillväxt. 
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Då den etableringen av ett dotterbolag gjordes var Exportrådet en vikig aktör ur deras 

befintliga nätverk på hemmamarknaden som hjälpte till i expansionen till Kina. Bland annat 

fick Gunnebo hjälp med att finna områden där de hade möjlighet att etablera sin verksamhet 

men även andra viktiga bitar i etableringsfasen underlättades av relationen. Vidare förklarar 

Hedman att andra västerländska företag som redan är verksamma i Kina har varit till stor 

hjälp gällande information om problem de stött på, hur de övervinns och vilka personer de 

borde kontakta i Kina. Att diskutera sådana frågor med andra västerländska företag ansåg 

Hedman var bra då de hade en förståelse för varandra eftersom de har samma mentalitet och 

företag som har stått inför en liknande situation känner samhörighet och vill hjälpa till. 

Dessutom fungerade Exportrådet som en länk in i de kinesiska nätverken då de har lokal 

kunskap om marknaden, talar språket och vet vilka kontakter som är nödvändiga att skapa.  

4.2.2.2 Barriärer på den kinesiska marknaden 

 

”Relationer och förtroende tar längre tid att bygga upp på den kinesiska marknaden” 

Paul Dietrichson, ITT 7/5-09. 

 

Att etablera sig på en tillväxtmarknad anser Dietrichson vara komplicerat då den ser väldigt 

annorlunda ut mot den mogna hemmamarknaden vilket även var fallet i Kina. Om ITT endast 

skulle sälja till kinesiska kunder hade de behövt anpassa sin verksamhet till att se väldigt 

annorlunda ut då efterfrågan och användningen av produkter inom deras område skiljer sig 

mycket i Kina. Det har lett till att de även har valt att vända sig till västerländska företag i 

Kina till vilka de säljer produkter och tjänster som motsvarar verksamheten på 

hemmamarknaden. Främst menar Dietrichson att problemet med de kinesiska bolagen har 

legat i att kineser inte har samma syn på kvalitet och långsiktighet vilket ITT har lärt sig med 

tiden genom att vara en aktör på marknaden. Även på Gunnebo har det uppmärksammats att 

kvalitetsaspekten skiljer sig i Kina och deras högkvalitativa produkter möter hög konkurrens 

av inhemska produkter. Därför måste Gunnebo enligt Hedman arbeta hårt med att övertyga 

kinesiska företag att förstå fördelen med deras produkter vilket inte underlättas av att 

företagen intar en skepsis till att byta leverantör och finner nytta i att följa rutiner. Vidare 

förklarar Dietrichson att språket kan anses vara en barriär vid en etablering i Kina men att ITT 

har kommit runt den genom att använda sig av tolkar. Dock är språkbarriären fortfarande 

svårhanterlig då information lätt kan tolkas eller översättas fel och därför är det viktigt att 

finna bra tolkar för att ITT som nyetablerat företag skulle kunna utveckla förtroende hos 
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potentiella kunder. Även Gunnebo ansåg till en början att språket var en barriär och använde 

sig precis som ITT av en tolk vilket Hedman anser vara en succéfaktor på den kinesiska 

marknaden.  

 

Att skapa och bygga upp en relation är något både ITT och Gunnebo har upptäckt fungerar 

annorlunda med kinesiska företag i förhållande till västerländska företag. Hedman förklarar 

att det i Kina krävs att de båda parterna till en början lär känna varandra på ett mer personligt 

plan för att kunnat bygga upp ett förtroende innan affärer ens diskuteras. För Gunnebos del 

arbetade de aktivt med att hitta en ingång till det kinesiska nätverket och mycket handlade om 

att känna någon att referera till. Även om relationer kan ses som ett hinder anser Dietrichson 

att det inte har hindrat ITT från att etablera sig i Kina även om det har varit uppenbart att 

relationer och förtroende tar längre tid att bygga. Dock är det viktigt som företag att förstå att 

det oftast finns underförstådda aspekter i hur kineser gör affärer som kan vara lätta att missa 

eller missförstå som ny aktör på marknaden. Hedman anser inte heller att relationer behöver 

ses som ett hinder då de är del av att göra affärer.  Sättet relationer formas på är specifikt för 

varje marknad och relationsbyggande bidar därför till kunskap om olika kulturer och dess 

olikheter. Dock förklarar Andersson att det för AQ kan ses som ett hinder i framtiden om 

företaget väljer att vända sig till flera kinesiska företag då även de i dagsläget främst arbetar 

med västerländska företag. Valet beror på att de vill undgå tidskrävande relationer och för att 

de upplever att de kinesiska företagen domineras av en annan mentalitet. Att AQ har svenska 

verkställande direktörer placerade på sina kinesiska dotterbolag är även det en anledning till 

att de främst arbetar med västerländska företag då det faller sig naturligt för dem att söka sig 

till sådana relationer som de känner igen sig i, i vilka affärer görs på liknande sätt och det 

dessutom finns en förståelse för kvalitet.  

 

Andra aspekter som Andersson anser kan vara ett hinder till en början på den kinesiska 

marknaden är att Kina är ett byråkratiskt land då det involverar mycket pappersarbete i 

samband med en etablering. Hindret kan dock övervinnas då det finns många företag på plats 

på marknaden som kan hjälpa till i etableringsfasen som vet hur detta ska utföras och 

underlättas. Faktorer som ITT har stött på vid deras etablering är enligt Dietrichson att kineser 

kan brista i sitt etiska ställningstagande och inte skäms för att kopiera andras produkter. Då de 

kopierar andra kända företag försvårar det västerländska företags försök att erhålla 

marknadsandelar då deras produkt i princip redan finns fast i en billigare variant. Även 

anställda på Gunnebo har stött på detta fenomen då de har träffat kineser som stolt visar upp 
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en produkt som är en direkt kopia av Gunnebos produkter. Det har dock bidragit till att 

Gunnebo är ett känt namn på den kinesiska marknaden, men att övertala kineser att välja 

Gunnebos produkter istället för en kinesisk kopia är svårt då kvalitets- och prisaspekten är 

känslig i Kina. Även om det finns olika barriärer som företag stöter på när de ska etablera sig 

på en ny marknad anser Hedman att de kan övervinnas och allt handlar om att hitta rätt person 

som både kan kulturen, branschen och som har kontakter på marknaden. Har ett företag rätt 

produkt kan hinder lösas men det innebär hårt arbete, att hitta rätt kontakter och att lära sig 

eftersom. Genom att ha kontakt med rätt person öppnas många dörrar vilket kan vara nyckeln 

in på den kinesiska marknaden och att involvera en lokal person inger även förtroende hos de 

kinesiska företagen vilket är en viktig del i relationsbyggandet.  

4.2.2.3 Etableringssätt och byte av tillvägagångssätt 

 

”Det är lättare att lära sig om en marknad genom att finnas på plats.”  

Urban Hedman, Gunnebo 5/5-09. 

 

Valet av etableringssätt på den kinesiska marknaden har sett olika ut för de tre företagen. För 

Gunnebo skedde deras första etablering enligt Hedman genom organisk tillväxt. Enligt 

Hedman är det lättare att lära sig om marknaden genom att finnas på plats vilket de anser är 

en förutsättning på en tillväxtmarknad. Med hjälp av asiatiska kontakter som hade erfarenhet 

från den kinesiska marknaden, exportrådet och västerländska företag kunde de emellertid få 

viss information om marknaden och om hur det är att vara verksam där. Valet att expandera 

via organisk tillväxt var egentligen inte deras första val då de hade föredragit att förvärva ett 

bolag som redan hade en fungerande struktur och ett nätverk i Kina men det gjordes inte på 

grund av att den rätta kandidaten inte fanns tillgänglig. För AQ gjordes den första 

etableringen i Kina genom ett förvärv. Det hela började med att AQ köpte ett svenskt 

konkursbo som i sin tur hade ett dotterbolag i Kina vilket gjorde det svenska bolaget 

intressant, dessutom hade dotterbolaget en annan kundkategori vilket lockade AQ. När ITT 

etablerade sig i Kina såg omständigheterna annorlunda än de gör idag enligt Dietrichson då 

företag vid tiden av etableringen enbart fick etablera sig i Kina genom joint venture. Det var 

ett sätt för den kinesiska regeringen att hindra utländska företag att äga ett bolag till fullo, så 

andra alternativ var inte möjliga om de fysiskt ville finnas på plats. För ITT fungerade 

emellertid samarbetet med det kinesiska bolaget inte bra då det kinesiska bolaget agerade efter 

egen vilja och då de hade lite kunskap om marknaden, produkten och kunder så gynnades ITT 
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inte av de externa relationer som bolaget besatt och ITT fick därför bygga ett kontaktnät på 

egen hand. När ITT vid ett senare tillfälle fick erbjudandet att köpa det kinesiska bolaget såg 

företaget det som en möjlighet att kunna få mer kontroll över verksamheten vilket var en 

önskan de hade redan vid den första etableringen. Att äga bolaget till 100 % gjorde det lättare 

att arbeta på det sätt som ITT ansåg var bäst lämpat speciellt då samarbetet med det kinesiska 

bolaget inte gav mycket i utbyte. Valet att byta tillvägagångssätt innebar enligt Dietrichson 

endast fördelar även om de från början inte hade någon tanke på att vidareexpandera i Kina. 

Andersson förklarar att AQ inte har genomgått något byte av tillvägagångssätt på den 

kinesiska marknaden, däremot har de valt att vidareexpandera genom att komplettera det 

förvärv de först gjorde med ett till. Anledningen till det var enligt Andersson att de ville 

kunna erbjuda sina kunder i Kina samma funktioner som de utför i Sverige. Det andra 

företaget som de valde att förvärva hade de kommit i kontakt med genom det nätverk som de 

hade utvecklat genom sitt första förvärv. 

4.2.2.4 Vikten av kontroll 

 

”Om ett företag ska kunna konkurrera och vara marknadsledande 

 måste man begripa marknaden vilket görs bäst genom att finns på plats,  

det gäller speciellt på en stor marknad som Kina” 

Paul Dietrichson, ITT 7/5-09. 

 

Att ha en hög grad av kontroll över sin verksamhet anser Hedman, Andersson och Dietrichson 

är en viktig aspekt när en etablering ska ske och det gäller även deras etablering i Kina. 

Dietrichson förklarar att om ett företag ska kunna konkurrera och vara marknadsledande krävs 

det en förståelse för marknaden vilket erhålls genom att vara på plats, speciellt på en marknad 

som Kina som är så pass stor. I synnerhet om mycket pengar investeras på en marknad så 

anser Dietrichson att det inte fungerar om företaget inte finns på plats. Hedman förklarar att 

de för Gunnebos del har valt att ha svenska verkställande direktörer på plats för att de ha 

märkt att kineser har en annorlunda mentalitet gällande att driva en verksamhet och därför 

känner de en trygghet i att ha en svensk på plats som förstår vad som är bäst för Gunnebo och 

vet hur de vill framstå som aktör. Utöver det anser Hedman att det är viktigt att Gunnebos 

produkter finns lättillgängliga lokalt då det annars är mer troligt att ens kunder vänder sig till 

konkurrenter. Dock handlar det inte bara om att ha produkter på plats utan att även kunna 

erbjuda kunskap och utveckling genom ett nära samarbete inom relationer. Enligt Andersson 
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är graden av kontroll väldigt viktig för deras del och då en distributör används förloras en del 

av kontrollen vilket AQ har upplevt att deras kunder inte är villiga att riskera då de vill vara 

säkra på vilka de köper ifrån. Att använda sig att mellanhänder innebär även att priser höjs 

vilket inte är ett alternativ för AQ då det skulle kunna innebära att kunder överväger att välja 

en konkurrent. En annan anledning till att ha ett dotterbolag enligt Andersson är för att kineser 

har förmågan att snabbt lämna sin post på ett företag vid ett bättre erbjudande från en 

konkurrent och därför är det enligt Hedman viktigt att finnas på plats och vårda sitt nätverk då 

relationer inom det annars lätt kan vara förgångna. 

4.2.3 Det externa nätverk som ingår vid ett förvärv 

  

”Ofta vill kunden bara fortsätta relationen och få sina varor – det spelar ingen roll vem 

som står som ägare så länge relationen fungerar bra.” 

Urban Hedman, Gunnebo Industrier 5/5-09 

4.2.3.1 Valet av förvärv 

 

Att som företag välja att expandera genom förvärv har enligt Andersson flera orsaker. Han 

förklarar att ett företags grundläggande syfte bör vara att tjäna pengar på sin verksamhet och 

genom att ett förvärv görs på en marknad istället för att en verksamhet byggs från grunden så 

tjänar företaget pengar i ett betydligt tidigare skede. Det gör att ett förvärv är positivt 

bidragande till ett företags ekonomiska situation vilken annars kan vara instabil för många 

företag i etableringsfasen på en ny marknad. Även Gunnebo har som grundläggande strategi 

att förvärva företag för att snabbt nå den nya marknaden. Hedman förklarar att de ser till om 

marknaden är stor och intressant för framtida tillväxt då det innebär att de snabbt vill erhålla 

marknadsandelar på marknaden. Problematiken ligger i att hitta ett bolag som följer de 

kriterier som Gunnebo kräver att ett dotterbolag ska uppfylla. Företaget måste ha rätt bas av 

kunder samt att de har täckning över intressanta områden för att vara intressant. Dietrichson 

talar om att förvärv är ett sätt att behålla kontroll inom företaget vilket han anser är av stor 

vikt då försäljning på en marknad görs i stor volym. Precis som för Gunnebo ser således 

Dietrichson att det är en fördel för ITT om marknaden där ett förvärv görs är stor. Han menar 

att en direktinvestering är för dyr att göra på en liten marknad. En annan problematik 

Dietrichson ser med att göra ett förvärv är att det inte innebär en direkt förståelse för en 

marknads etiska kultur och ett alternativt sätt som bidrar till att övervinna problemet kan vara 

att investera i en marknad genom en distributör som är insatt i rutiner och nätverkande på 

marknaden. Andersson vänder på det och menar att ett förvärv kan ses utifrån den vinkeln att 
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en redan färdig struktur köps upp vilket följer med en befintlig kundstock vilket innebär att ett 

företag genom ett förvärv redan överkommit många av de kulturella hinder som kan existera. 

Han menar att det viktiga är att företaget som ska förvärvas passar in i moderföretagets 

struktur och att det efter nödvändiga ändringar som följer av förvärvet kan bidra positivt till 

ett företags etablering genom att ett redan befintligt nätverk medföljer.  

4.2.3.2 Det externa nätverkets inverkan  

 

”Det är av stor vikt att involvera uppköpta kunder  

och leverantörer i de förändringar förvärvet innebär” 

P-O Andersson, AQ 6/5-09 

 

Andersson anser att ett företag måste vara medvetet om att ett förvärv involverar mer än bara 

en fabrik då även relationer med kunder som byggts under lång tid medföljer uppköpet.  Han 

anser vidare att det är grundläggande att AQ och de aktörer som ingår i det förvärvade 

bolagets externa nätverk finner nytta i varandra. Det är essentiellt att det inte bara är en 

envägsrelation som gynnar AQ, då det i längden inte skulle leda till att en relation bevaras. 

AQ har därför skapat en strategi då ett förvärv genomförs, vilken innebär att de engagerar sig 

i de viktigaste kunderna eftersom de är en utav anledningarna till att förvärvet från början var 

intressant. I AQ:s strategi ingår det enligt Andersson att redogöra för vad de kan bidra med till 

kunderna för att skapa en trygghet hos dem då AQ tar över verksamheten, för att relationen 

ska vara bestående. Hedman menar att de relationer som följer av ett förvärv är en naturlig del 

av att göra affärer och därför inget hinder. Han påstår att ägare till ett företag inte har någon 

större betydelse så länge det förvärvade företaget får behålla sin struktur så att de parter som 

är nyckelpersoner i relationerna finns kvar. Vidare menar Hedman att ett ägarbyte ofta sker av 

en anledning och att det ofta bidrar positivt även för det externa nätverket då moderbolaget 

kan gynna företaget med kapital, energi och ny kunskap. Även Hedman anser att det är viktigt 

för Gunnebo att involvera det uppköpta företagets kunder och leverantörer i hur de kommer 

påverkas av uppköpet: 

 

”Ju fler frågetecken som klaras ut och i ju tidigare skede desto bättre” 

Urban Hedman, Gunnebo 5/5-09 

 

 Information är en grundsten i att få relationerna till det nyförvärvade externa nätverket att 

fungera. Hedman upplever att kunden ofta kan ha önskemål om att en relation fortsätter som 
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tidigare för att slippa komplikationer vilket är viktigt för Gunnebo att lyssna till för att behålla 

ett bra samarbete. Då Gunnebo planerar att förvärva ett företag ser de till dess struktur och det 

befintliga nätverket av kunder och leverantörer. Hedman menar att förvärvet underlättas 

genom kunskap om företaget och att samla information innan ett förvärv görs kan vara 

faktorn som avgör om ett förvärv får en lyckad utkomst eller inte. Även på AQ tas de 

uppköpta relationerna på allvar. För att underlätta uppköpet görs en undersökning av hur ett 

aktuellt företag skulle passa in i AQ:s struktur. Undersökningen involverar att se till det 

externa nätverket som företaget besitter för att veta vilka relationer som kommer att behöva 

hanteras, detta för att meningen är att relationerna ska bestå även efter uppköpet. 

 4.2.3.3 Att genomföra ett förvärv eller att växa organiskt  

  

”Genom att köpa ett existerande företag gör det att 

 verksamheten genast kan åstadkomma positiva resultat” 

P-O Andersson, AQ 5/5-09. 

 

Hedman beskriver att det för deras del inte har varit negativt att bygga sin verksamhet från 

grunden i Kina på grund av att marknaden fortfarande är under tillväxt och ännu inte har 

exploderat. Genom sin etablering kan de lära känna marknaden innan tillväxten blir stor. 

Dock anser han att en organisk etablering troligtvis inte är ett alternativ framför förvärv i 

framtiden då marknaden har nått sin kulmen. På grund av att marknaden då blir 

konkurrensintensiv gäller det att som aktör ta sig in snabbt och då är förvärv det hjälpmedel 

som lämpar sig bäst då kunskapen som tar tid att bygga upp själv köps och erhålls direkt. Att 

växa organsikt är både mer tidskrävande och kan vara komplicerat då företaget måste finna 

rätt kunder och andra kontakter som gör att verksamheten kan bygga sin struktur. Hedman 

förklarar att Gunnebo därför hade valt att genomföra ett förvärv om det hade varit möjligt vid 

tiden för etablering på den kinesiska marknaden och menar att det är troligt att ett uppköp 

äger rum i framtiden om rätt bolag påträffas. Genom att köpa ett existerande företag menar 

Andersson att verksamheten genast kan åstadkomma positiva resultat, ändringar kan göras 

eftersom. Vidare beskriver han att AQ:s strategi inkluderar att växa både organsikt samt 

genom förvärv, men förvärv utgör den största delen av deras utlandsetableringar. Han anser 

att det är positivt att växa från grunden som aktör på marknaden och att samla egen erfarenhet 

vilket kan göras genom organisk tillväxt men genom ett att genomföra ett förvärv förkortas 

processen då kunskap om marknaden erhålls omedelbart vilket leder till en mer direkt 

involvering av företaget på marknaden. Dietrichson intar en mer tveksam inställning till 
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förvärv då han menar att det krävs stor kunskap för att lyckas, en kunskap som kan vara svår 

att erhålla innan förvärvet äger rum. ITT har därför utvecklat en strategi som innebär att de 

startar ett samarbete med ett företag av intresse och tillsammans sätter de upp klara mål om 

framtiden. Lyckas företaget följa målen köper ITT upp verksamheten och den struktur som 

medföljer är då till viss del redan anpassad efter ITT:s uppbyggnad vilket underlättar att 

integrera det uppköpta företaget i moderbolagets struktur. Vidare har ett förtroende byggts 

upp mellan de två företagen och möjligtvis är även det externa nätverket involverade i tanken 

att ett förvärv i framtiden kommer ske. För ITT är företag som står helt utanför nätverket inte 

lika intressanta att förvärva eftersom en integrering enligt deras strategi sker enklare.  

4.2.3.4 Närheten till kunder 

 

En ytterligare anledning till att förvärva ett företag på en utländsk marknad är enligt 

Andersson att närheten till kunderna växer och ett marknadsutbyte blir således mer 

tillgängligt. För Gunnebo anser Hedman att en utav företagets styrkor, som gjort att de kunnat 

växa globalt, är att de finns tillgängliga lokalt på de flesta av deras internationella marknader. 

Han anser att de dotterbolag som Gunnebo etablerar utanför Europa kan ses som en strategi 

att få ett fäste på en kontinent men det handlar i till största del att vara nära kunden. I ITT:s 

fall förklarar Dietrichson att han anser att det för dem är viktigt att finnas tillgängliga med 

produktion och inte bara som ett säljbolag på den kinesiska marknaden. Det var en del av 

deras strategi under den första tiden för att blir en starkare konkurrent på marknaden. Som 

Andersson förklarar handlar närheten till kunden för AQ:s del om att se till vad kunden vill. 

Han menar att om kunden anser att det är en fördel för AQ att finnas på en viss marknad och 

om de har kundens stöd i expansionen, skulle AQ överväga att sätta upp en 

produktionsanläggning.  På så sätt ger det en trygghet för kunden då de vet att de produkterna 

AQ tillverkar för dem idag även har samma kvalitet och leveranssäkerhet oavsett vart de 

tillverkas.
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5 ANALYS 

I följande kapitel kommer vi med teorin som bas att analysera det empiriska materialet. 

Analysen är uppbyggd efter samma struktur som empirin och har därmed övergripande 

samma rubriker.  

5.1  Hur påverkar relationer och nätverk ett företags 
internationalisering på en tillväxtmarknad? 

5.1.1 Det externa nätverkets betydelse vid internationalisering 

Vår uppfattning är att det på dagens globala affärsmarknad är ett fåtal företag som inte har 

någon internationell koppling genom sitt externa nätverk, vilket styrks av respondenterna från 

AQ och Gunnebo som menar att de, som många andra företag, måste finnas internationellt för 

att kvarhålla sina kunder. Att det för företag är viktigt att expandera internationellt som en del 

i deras tillväxtstrategi har under uppsatsens gång tydliggjorts. Det råder ingen tvekan om att 

länders tillväxt till en betydlig del beror på internationella investeringar och Sverige har 

genom en mer globalt öppen marknad kunnat utvecklas till att bli en mogen marknad. Vi 

anser att företag kan finna fördelar i att finnas internationellt då det, precis som de tre 

respondenterna klargör, blir allt vanligare att ett företags kunder expanderar till utlandet vilket 

innebär en möjlighet för ett företag att växa via sina kunder. Det visar på att 

internationalisering kan möjliggöras genom att ett företag nyttjar sitt befintliga nätverk. På så 

sätt är företaget en del av ett nätverk på den nya marknaden redan från start och till viss del 

kan den initiala perioden av en investering, som vanligtvis innebär den största förlusten för ett 

företag, reduceras. 

 

Utifrån en matris, vars faktorer beror på hur global marknaden är samt hur global ett företags 

produkt kan anses vara, presenteras ett företags olika förutsättningar för internationalisering. 

Då företagen beskrev sina verksamheter tyckte samtliga att både deras bransch och produkt 

kunde anses vara global vilket gör att de kan placeras i matrisen enligt nedan. Både Gunnebo 

och ITT finns etablerade i stort sett över hela världen vilket tillsammans med en produkt som 

används på alla kontinenter gör dem till starkt internationella som företag. AQ i sin tur har en 

produkt som även den efterfrågas på alla kontinenter men som företag finns AQ endast 

etablerade i fyra länder utanför sin hemmamarknad. Det anser vi enbart förklaras genom att 

AQ är ett mindre företag som innehar mindre resurser än de andra två och de har via export 

försäljning till ett flertal andra länder. Således kan även de placeras som ett företag med hög 
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internationaliseringsgrad. Vi anser att det borde vara den mest vanligt 

förekommandesituationen för ett stort företag inom tillverkningsindustrin då de är pressade av 

att behålla sina kunder som i sin tur säljer till slutkunden vilket innebär att de måste finnas på 

plats på marknaden. För att göra produktionen mer effektiv och producera till ett lägre pris 

vill de även ha sina leverantörer på plats lokalt.   

Företag fokuserar allt mer på att sänka sina kostnader då information och teknologi har blivit 

mer tillgänglig vilket har lett till att företag kan vända sig till internationella aktörer som 

erbjuder lägre priser. AQ påvisar denna situation då deras kunder kräver lägre priser vilket gör 

att de måste starta produktion i billigare länder för att kvarhålla dem. Då tillväxtmarknader 

erbjuder billig produktion är vår uppfattning att en expansion dit blir en naturlig lösning för 

företag. Utifrån matrisen kan det antas att samtliga företag i dagsläget har ett brett 

internationellt nätverk och att deras förutsättningar för internationell expansion i dagsläget är 

goda. Gunnebo har, enligt Hedman, ett brett globalt nätverk vilket till stor del byggts på grund 

av att de följt sina kunder till nya marknader och där kunnat utnyttja ett redan etablerat 

nätverk som utgjorts av kundens relationer, som för Gunnebo blev indirekta kontakter. 

Hedman beskriver även hur kunskap som ett företag besitter sedan tidigare internationell 

verksamhet underlättar en ytterligare investering på en ny marknad. 

Vår uppfattning är att det är naturligt för ett företag som startat internationell verksamhet att 

vid ett senare tillfälle expandera ytterligare då kontaktnätet breddas och nya möjligheter 

uppkommer genom nätverket vilka framstår allt mer som en naturlig del av verksamheten ju 

längre ett företag har kommit i sin internationalisering. Vidare beskrivs det att om ett både 

företag och dess bransch är internationell påverkas det positivt av att samtliga aktörer i 

nätverket har erfarenhet från internationell verksamhet. Det anser vi vara rimligt eftersom 
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kunskap delvis samlas genom erfarenhet och en relation mellan två internationella parter kan 

ses bygga på ett specifikt kunskapsutbyte om hur internationella affärer drivs.  Vi påstår att en 

affärsrelation inte ingås om en part inte besitter kunskap som den andra behöver. Vid en 

internationell expansion av företag blir därför kunskap om den utländska marknaden en viktig 

aspekt då partners utvärderas. Ett företag bör således föredra att utveckla en relation med en 

organisation som redan ingår i ett nätverk på marknaden för att snabbt nå den kunskap och de 

kontakter som är nödvändiga för en etablering.  

5.1.1.1 Relationer och nätverk 

Det är följaktligen av stor vikt för ett företag att finna rätt partners eftersom ett befintligt 

nätverk endast är långsiktigt om det stämmer överens med vad företaget har för visioner.  En 

relation syftar till att utveckla ömsesidighet mellan parterna i form av kunskap, tillit och 

engagemang. Andersson beskriver att samstämmighet måste råda mellan två parter som ingår 

en relation där både tankesätt och mål stämmer överens. Vidare förklarar Hedman att tillit är 

en viktig beståndsdel i en relation. Idag handlar affärer inte bara om att köpa och sälja 

produkter utan även om att utveckla relationer och både Andersson och Hedman anser att en 

relation är en långsiktig investering vilket har påvisats vara en nödvändig inställning i dagens 

snabbt föränderliga värld. Det beror på att relationer blir allt viktigare för att kunder ska 

kunna behållas inom företaget och inte byta leverantör så fort ett lägre pris erbjuds och 

detsamma gäller leverantörer som blir erbjudna en högre betalning av ett annat företag. Det är 

rimligt att relationer blir av allt större vikt i en internationell miljö, speciellt till en början, just 

därför att den är okänd och kan upplevas komplicerad. Att etablera sig på marknaden genom 

en kontakt i nätverket kan därför vara en trygghet för ett företag och vi tror att det är vanligt 

förekommande att det befintliga nätverket utgör den utlösande faktorn för ett företag att gå 

utomlands till en viss marknad. I både AQ:s och Gunnebos fall har deras kunder bidragit till 

att de har expanderat till bestämda marknader. Vår uppfattning är att det bör underlätta 

avsevärt för ett företag att följa sina kunder istället för att expandera till en marknad utan 

någon koppling till den.  Att branschen är internationell talar också för detta då det i sin tur 

betyder att konkurrensen är hög och att ta sig in på en marknad utan någon koppling ser vi 

kan innebära stora svårigheter för ett företag då de ska övertyga kunder och leverantörer att 

ingå en relation med dem, trots att företagen redan har investerat i relationer med 

konkurrenter. En relation innebär till en början höga kostnader och bidrar inte till att gynna ett 

företag ekonomiskt förrän i ett senare skede vilket gör att vi ställer oss tveksamma till att ett 

företag utan någon som helst koppling till en marknad ska överleva om det inte besitter stora 
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resurser. Hedman beskriver hur de kommer runt problematiken genom att de skapar ett 

intresse hos kunder på en ny marknad genom att använda tidigare kunder som referenser. 

Gunnebo blir således ett välkänt namn genom tidigare kunder som har varit nöjda med 

företagets produkter och tjänster vilket skapar ett förtroende för Gunnebo hos potentiella 

kunder vilket kan leda till att nya relationer ingås. Hedman menar att det är bättre att 

informationen kommer från någon i deras nätverk än direkt från dem som företag om 

förtroende vill skapas. 

 

Det har klargjorts att relationer är ett företags bas för att kunna bedriva en verksamhet. 

Företagande har alltid inkluderat relationer och Hedman beskriver hur Gunnebos nätverk är 

nerven i deras företagande och det är inom deras nätverk som de finner sina kunder och 

leverantörer. Inom ett nätverk kan företag finna viktiga aktörer och företag kan inte se sig som 

en ensam aktör då direkta och indirekta relationer påverkar dem. Hedman och Andersson 

förklarar att ett företag genom sina direkta relationer kan komma i kontakt med aktörer som 

från början är indirekta, vilket kan leda till att de omvandlas till direkta partners. Mycket av 

den information och kunskap som är nödvändig för ett företag finns inom nätverk vilket 

innebär att det är av vikt av att ingå i ett nätverk då det i sin tur kan underlätta ett företags 

utveckling. Det är något som har starkt medhåll från samtliga respondenter. Att ingå i ett 

nätverk är således en grundläggande faktor för ett företag att samla information och vi anser 

att ett företag som har planer på att expandera internationellt bör utnyttja sitt nätverk till så 

hög grad som möjligt. Relationer bygger som nämnt på ett kunskapsutbyte och vilket påvisar 

att om utbytet uteblir så kan en part önska avsluta relationen vilket även tydliggör vikten för 

företag att uppdatera sina relationer i nätverket för att dra så stor nytta som möjligt av sina 

relationer. Kunder utvärderar idag sina relationer för att förstå dess värde och det ställer 

således krav på företag att hålla verksamheten uppdaterad för att bli en attraktiv partner. Vi 

kan tydligt se att det är vikigt att ingå i ett nätverk och att det i princip är nödvändigt av 

många olika anledningar som att nya relationer ska kunnas skapas, information utbytas och 

expansionsmöjligheter erhållas och precis som Hedman konstaterar är ett företag inte 

framgångsrikt utan ett välfungerande nätverk.  

5.1.1.2 Produktutveckling 

Det har tydliggjorts att relationer är av stor vikt vid produktveckling och vid ett företags 

förmåga att vara innovativa. Det är i relationer ett företag finner ny kunskap och 

produktutveckling sker i regel genom pådrivning från en part i det externa nätverket. Hedman 
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anser att det är i mötet mellan kunskap från två företag som innovation sker. Vidare förklarar 

han att utveckling av produkter sker för att tillfredställa kunders behov. Vi uppfattar att det 

externa nätverket spelar en stor roll i företags utveckling då ett företag i grunden sannolikt är 

vinstfokuserat och därför kan ett antagande göras att de skulle undvika utveckling om det var 

möjligt då det i regel kräver en stor investering av kapital. Det rimliggör påståendet att 

utveckling sker med ett stort inflytande av det externa nätverket. Denna studie har därmed 

visat att ett företag bör se till den externa efterfrågan snarare än att sätta upp interna 

företagsmål inom produktutveckling då de inte drar nytta av utvecklingen om den inte 

värderas som viktig av externa parter. Som Dietrichson uttrycker sig så lever ett företag i 

symbios med sina kunder och leverantörer och att gå sin egen väg kommer således inte leda 

till den bästa utkomsten för företaget. 

5.1.2 Det befintliga nätverkets roll vid etablering och vidareexpansion på den 
kinesiska marknaden 

5.1.2.1 Etablering på den kinesiska marknaden 

Ur ett nätverksperspektiv är det ett företags nätverk och relationer som utgör en viktig del i 

hur företag kan expandera internationellt. I AQ:s samt Gunnebos fall har vi tydligt kunnat se 

att deras befintliga nätverk har varit en bidragande faktor till att de har internationaliserat sin 

verksamhet till Kina och då främst på grund av sina kunder. Situationen har sett annorlunda ut 

för ITT då deras befintliga nätverk inte var den utlösande faktorn för deras expansion till 

Kina. Däremot kan vi konstatera att kontakter ändå bidrog till valet av marknaden då de i 

ITT:s fall blev uppsökta av en kinesisk aktör. Det är sannolikt att företaget inte hade 

expanderat till Kina av egen kraft eftersom expansionen skedde på grund av att de skapade en 

ny, oplanerad, relation med det kinesiska bolaget. För AQ: s del är de väldigt beroende av sina 

kunder och Andersson klargör att de behövs för att verksamheten ska fortgå. Vidare beskriver 

Hedman på Gunnebo att deras företag bör finnas där efterfrågan påträffas och att det är viktigt 

att följa sina kunder dit de expanderar vilket har bidragit till att de internationaliserat sig som 

företag. Precis som Andersson säger så har affärsmarknaden blivit mer konkurrenskraftig då 

företag i dag även möter en internationell konkurrens. Vår uppfattning är att det tydligt går att 

se att företag idag, på grund av hög konkurrens, är väldigt beroende av sina kunder vilket har 

gjort att makten hos kunderna blivit allt större. Det handlar således inte bara om att ett 

företags kunder flyttar utomlands och att ett företag kan få förfrågan att följa med utan det kan 

ske genom att kunden kräver att företaget ska expandera till en viss marknad för att ett 

existerande samarbete ska upprätthållas. Likande situation stod AQ inför vid deras etablering i 
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Kina då en utav företagets kunder yrkade på att de borde finnas på plats. För AQ underlättade 

det emellertid deras etablering i Kina för att kunder redan fanns på plats och de var inte 

beroende av att hitta nya kunder på marknaden. Det här visar tydligt att det påstående som är 

taget ur nätverksteorin, att världsmarknaden görs mer tillgänglig när ett företags befintliga 

nätverk expanderar, stämmer. Utöver att följa kunder som flyttar utomlands har vi kunnat 

konstatera att nätverket också underlättat en etablering genom att bidra med information och 

kunskap om att etablera sig på en marknad, vilket var fallet för Gunnebo då Exportrådet och 

andra västerländska företag var viktiga informatörer för dem i deras expansion till Kina. Ett 

antagande är att det krävs information för att ett företag ska kunna fatta beslutet om hur en 

expansion bör genomföras och även om marknaden, för att veta att den kommer att bidra med 

positiva resultat för verksamheten. Det här visar på att information som kan erhållas innan en 

expansion är värdefull och många gånger kan ett företag finna den informationen i det redan 

befintliga nätverket. Som nätverksteorin beskriver kan företag utbyta kunskap med varandra 

för att utvecklas och kunskapsutbyte blir således även viktigt vid en internationell expansion. 

 

Utöver att företagens nätverk har bidragit till expansionen till Kina har vi också observerat att 

alla företagen anser att den kinesiska marknaden är intressant för dem som företag mycket 

beroende på att den är stor och att den i framtiden förväntas bli ännu mer attraktiv speciellt då 

många företag, exempelvis västerländska, väljer att etablera sig där. Kina som marknad har 

uppvisat en stor potential inom många områden och utländska direktinvesteringar främjas i 

landet. Det talar för att den kinesiska marknaden även i framtiden kommer anses vara en 

attraktiv affärsmarknad. Vi anser att företagens investeringar i Kina visar på en internationell 

medvetenhet då de har insett potentialen i Kina som marknad och inte ser landsgränser som 

något hinder för tillväxt utan etablerar sig där de anser att det finns möjligheter till att bedriva 

en framgångsrik verksamhet. 

5.1.2.2 Barriärer på den kinesiska marknaden 

När ett företag väljer att expandera till en ny marknad påträffas i regel barriärer. En aspekt 

inom nätverkteorin är att barriärer som ett företag stöter på vid utlandsetableringar kan 

övervinnas med hjälp av ett företags nätverk. Det har påvisats att samtliga företagen har 

upplevt den kinesiska marknaden som utmanande och annorlunda vilket innebär att 

anpassningar av verksamheten har krävts. Främst har problematiken legat i att kineser har en 

annorlunda syn på kvalitet och hur affärsverksamhet ska bedrivas. Enligt Hedman kan 

kvalitetsaspekten övervinnas genom att arbeta hårt med att få kinesiska bolag att inse 
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fördelarna med deras kvalitetsprodukter men en annan väg kan vara att få kontakt men någon 

lokal person som inger förtroende och har kontakter bland de kinesiska bolagen. Problematik 

kring kvalitén är också enligt Andersson en av anledningarna till att AQ främst har valt att 

arbeta med västerländska företag. Att företagen väljer att fortsätta samarbete med 

västerländska företag även på den kinesiska marknaden kan vi se som ett sätt för företag att 

kringgå problematiken angående kvalitet. Då det är en barriär som är påtaglig i Kina kan den 

således övervinnas genom att ansluta sig till de kunder som redan finns inom företagets 

nätverk. Dietrichson talar även om att språket är en barriär till en början när etableringen sker 

men det kan lösas genom att använda sig av tolkar vilket även Gunnebo anser är nyckeln till 

att klara av språkbarriären. Dock är det inte bara att använda sig av vilken tolk som helst utan 

det krävs att det är någon som är införstådd i branschen och marknaden. Även denna barriär 

kan vi konstatera kan övervinnas genom att skapa en relation till rätt person som har kunskap 

och kan förmedla det budskap som företagen vill få ut vid möten med potentiella partners på 

den kinesiska marknaden.  

 

En viktig tradition inom kinesisk affärskultur är guanxi och samtliga företagen har märkt av 

att det bland kinesiska företag läggs stor vikt vid relationer och hur de byggs upp.  

Respondenterna förklarar att det till en början kan det ses som ett hinder då det är svårare att 

ta sig in i det kinesiska nätverket och att finna kinesiska affärsparters. Som beskrivet i 

nätverksteorin är det svårare för företag att ta sig in i internationella nätverk då det råder 

kulturskillnader men ju mer involverat ett företag är internationellt desto lättare bör det bli. 

Dock kan relationsbyggande i Kina kräva en, enligt den västerländska affärskulturen, orimlig 

investering i tid från ett företag. Relationsproblematiken har vi insett att alla företagen har 

tankar kring men samtliga påstår att det inte har varit ett hinder till den grad att det har 

avskräckt dem från att etablera sig i Kina. Hedman ser att olikheter i hur affärsrelationer 

byggs upp är en del i att göra affärer internationellt och att det kan bidra med kunskap om 

landets kultur. Således behöver olikheterna i att bygga upp relationer i Kina således inte vara 

ett hinder bara för att det kräver av företaget att investera tid. Andersson förklarar att 

anledningen till att AQ har klarat sig bra på marknaden är på grund av de västerländska 

kunder som de vid etableringen redan hade en relation till, vilka har en liknande mentalitet. Vi 

ser det som ett sätt för AQ att kringgå att relationer tar längre tid att bygga genom att utnyttja 

det befintliga nätverket. Trots att AQ har kringgått relationsaspekten med hjälp av sitt nätverk 

förklarar Andersson att de kan få det svårt i framtiden om de väljer att vända sig till kinesiska 
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kunder i större utsträckning. Att de i så fall kommer ställas inför fler utmaningar inom 

relationsbyggande på den kinesiska marknaden anser vi är sannolikt.  

 

För att ett företag ska kunna vinna förtroende hos kinesiska företag anser vi att de måste ta sig 

in i det kinesiska nätverket och ett bra sätt att göra det är via en lokal person som kan 

marknaden och branschen samt kan bidra till att finna kunder som kan passa ihop med 

företagets mål och visioner. Dock har det påvisats att det inte behöver vara negativt att ett 

företag bara vänder sig till västerländska företag även på den kinesiska marknaden så länge de 

anser att det gynnar dem och att de ändå ser en fördel med att finnas etablerade i Kina. Trots 

att det anses svårt att ta sig in i det kinesiska nätverket är det inte en omöjlighet det krävs dock 

tid, en investering som företagen helst vill undvika. Det beror enligt vår uppfattning främst på 

att affärskulturen i väst präglas av effektivt affärsutbyte.  Vad företag måste ta ställning till är 

om marknadens framtida potential är stark nog för att investeringar i dagsläget ska löna sig. 

Vi anser emellertid att den kinesiska marknadens potential är så pass stor att ett företag bör ha 

som mål att bilda sig ett nätverk som består av kinesiska aktörer i ett så tidigt skede som 

möjligt. Under uppsatsen har det tydliggjorts att Kina är en marknad med många framtida 

möjligheter men för ett företag som inte är en aktör inom det kinesiska nätverket är det 

emellertid rimligt att det hamnar utanför utvecklingen när de kinesiska företagen har kommit 

ifatt och blir allt duktigare inom produktutveckling. Om utvecklingen fortsätter kommer de 

kinesiska företagen kunna erbjuda samma sorts produkter med liknande kvalitet till ett lägre 

pris. Ett antagande är då att de västerländska företagen kommer få det svårt att konkurrera om 

de inte från början har byggt upp ett kund- och leverantörsnätverk. För att ta del av den 

informationen som flödar inom ett nätverk krävs det att ett företag har en kontakt inom det. 

Hedman förklarar att många dörrar öppnas om företaget hittar rätt kontaktperson som kan 

inge förtroende och han anser att det kan vara nyckeln till den kinesiska marknaden när en 

etablering övervägs eller genomförs. Det är vad Gunnebo försöker att åstadkomma under 

deras etablering i Kina och då det inte är en lätt uppgift kan det förklara varför vissa företag 

väljer att samarbeta med kunder och leverantörer som redan finns inom deras nätverk. På så 

vis krävs det inte att ett företag integreras fullständigt i ett nytt internationellt nätverk för att 

en expansion ska vara möjlig då de kan finna sina kontakter i sitt befintliga nätverk. Att 

företag väljer det alternativet, framför att investera tid och kapital i nätverket på den nya 

marknaden, ser vi inte som konstigt. 
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5.1.2.3 Vidareexpansion av verksamheten i Kina 

Som tidigare beskrivits har motiven för att expandera till Kina till viss del varit olika för de tre 

företagen. Vad samtliga anser är dock att fysisk närvaro är en viktig del vid en etablering då 

det är det bästa sättet att lära känna en marknad. Det har tydliggjorts att företagen inte följer 

den traditionella teorin som beskrivs i Uppsala internationaliseringsmodell då de antingen har 

etablerat sig direkt med eget dotterbolag eller snabbt efter etableringen gjort det genom en 

vidareexpansion. Anledningen till att företagens etablering och vidareexpansion inte har skett 

stegvis beror enligt vår uppfattning på att deras nätverk har underlättat internationaliseringen. 

Vi anser att det kan vara mycket dyrt för ett företag att finnas fysiskt på en marknad utan 

tillräckliga kund- samt leverantörsrelationer eftersom det är genom ett företags relationer som 

pengar genreras, vilket inte har varit påtagande för företagen i studien då de har haft kunder 

att följa till kina. Därmed har relationer kunnat erhållas vid ett tidigt skede vilket innebär att 

företagen inte har behövt investera ett stort kapital i relationsbyggande. Att företagens nätverk 

har haft varierad betydelse på den kinesiska marknaden går tydligt att se när det kommer till 

företagens vidareexpansion. AQ förvärvade sitt andra bolag på grund av att de hade kommit i 

kontakt med dem genom sitt nätverk i Kina. Fallet för ITT skiljde sig då de vid sin 

vidareexpansion köpte upp det bolaget som de hade ingått joint venture med.  För Gunnebos 

del har företaget än så länge etablerat sig via en organisk tillväxt men Hedman påpekar att ett 

förvärv kommer att genomföras på den kinesiska marknaden om rätt företag påträffas. 

Sannolikheten är att ett företag på något utnyttjat sitt nätverk då en vidareexpansion görs 

eftersom det tidigare klargjorts att en expansion kan fortlöpa snabbare och enklare inom det 

befintliga nätverket. Vi har därför konstaterat att byte av tillvägagångssätt inte alltid sker då 

ett företags första etablering utgörs av en direktinvestering. Istället sker ett företags 

vidareexpansion på marknaden genom att den etablerade verksamheten utökas eller att ännu 

en direktinvestering görs. Vi tror främst att det beror på att företagen redan från början har 

erhållit den största kontrollen över utlandsetableringen och att företag inte vill minska sin 

kontroll med ett annat tillvägagångssätt. Som konstaterat har internationaliseringen till Kina 

inte skett stegvis för att företagen har kunnat expandera snabbt genom att de har utnyttjat sitt 

befintliga nätverk och som Hedman säger går allt mycket fortare med ett välfungerande 

nätverk.  

Då Uppsala internationaliseringsmodell argumenterar för att internationaliseringen av ett 

företag sker stegvis för att kunskap saknas och endast erhålls genom att samla erfarenhet har 

det påvisats att de företag vi har studerat inte fullt ut uppfyller detta argument. Anledningen 
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till att en del företag expanderar stegvis enligt modellen anser vi bero på att de är osäkra som 

internationell aktör eller inte har tillräckligt med resurser för en direktinvestering snarare än 

att de saknar kunskap om en viss marknad. Våra resultat stämmer delvis med 

Uppsalamodellen eftersom vi finner att ett företag tar större risker om de har mer erfarenhet 

från att agera internationellt men vi anser inte att val av marknad verkar ske stegvis utan 

motiveras antingen av att det skedde genom en slump eller att någon i det befintliga nätverket 

har varit en drivkraft till att marknaden valts. Ett företag som inte har erfarenhet av 

internationella affärer eller som saknar resurser anser vi mycket möjligt skulle välja att 

expandera genom ett tillvägagångssätt som innebär en lägre risk och kontroll. Dock har 

samtliga företag som ingår i uppsatsens fallstudie ansett att en direktinvestering bör göras i 

första hand om möjligheten finns, även som första etablering. En bidragande faktor till att 

företagen har kunnat genomföra en direktinvestering i ett tidigt skede är för att de är 

internationella som företag och att de har ett välfungerande nätverk. En aspekt som påvisats 

att företagen har gemensamt är dock att alla anser att det är viktigt att lära sig om den 

marknaden dit expansion ska ske, men att det inte nödvändigtvis behöver ske innan 

etableringen, utan kan lättast göras på plats.  

5.1.2.4 Vikten av kontroll 

Det argument Uppsala internationaliseringsmodell har för anledningen till att en internationell 

expansion sker stegvis är kunskapsbrist vilket anses påverka valet ett företag val att till en 

början välja ett etableringssätt som innebär en låg grad av risk och kontroll. Resultaten av den 

studie vi har gjort visar att inget av företagen följer modellen vid deras expansion till Kina då 

alla företagen anser att det är viktigt att finnas på plats lokalt och därmed har de då valt att 

etablera sig genom det hierarkiska tillvägagångssättet trots att det innebär störst risk för att 

kunna erhålla kontroll. Som Dietrichson berättar är en anledning till det att de som företag 

måste finnas på plats att skapa förståelse för marknaden, vilket krävs för att kunna vara 

konkurrenskraftiga och marknadsledande. Hedman beskriver att Gunnebo erhåller kontroll 

genom att svenska medarbetare finns lokalt även på de utländska marknaderna eftersom de 

har förståelse för företagets rutiner. Det kan även vara som Andersson hävdar att kontrollen 

förloras genom att gå via distributör och det vill varken AQ eller deras kunder. Vi ser tydligt 

att företag vill ha kontroll över sin verksamhet för att känna en trygghet, speciellt på en 

marknad som Kina där verksamheten kräver mer övervakning. En viktig del som har 

observerats är att företagen anser att om de finns etablerade på plats är det lättare att erhålla 

marknadsandelar och att driva verksamheten efter företagets anda. 
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5.1.3 Det externa nätverk som ingår vid ett förvärv 

5.1.3.1 Att förvärva rätt företag 

Det har påvisats att det är av stor vikt att kunna hantera de relationer som följer med ett 

förvärv för att förvärvet ska bli lyckat. Medvetenhet krävs om att det inte endast är det 

uppköpande företagets struktur som är en medföljande aspekt att ta hänsyn till då valet av 

företag ska göras. Att expandera genom förvärv anser vi vara en strategisk handling som 

många gånger kan bidra med viktig kunskap och till ett företags överlevnad på en utländsk 

marknad. Enligt Andersson kan det vara att redan i ett tidigt skede få en inkomst från det 

utländska företaget. Genom att förvärva ett företag är det rimligt att många hinder kan 

överkommas, ett exempel är problematiken med att finna rätt parter att ingå relationer med, 

vilket innebär att försiktighet måste intas av vilket företag som förvärvas för att hindret 

verkligen ska överkommas. Den strategi som ITT har, som innebär att de startar ett samarbete 

med ett företag innan förvärvet, genomförs för att få mer kontroll över hur företaget passar in 

i verksamheten. Det hävdar vi vara en logisk metod eftersom det kan vara förödande för ett 

företag att göra ett förvärv som vid ett senare tillfälle inte visar sig överrensstämma med 

förväntningarna och verksamheten ändå måste byggas från grunden. Ett förvärv anser vi bör 

göras främst för att undvika att behöva investera tid i de grundläggande företeelserna som en 

organisk tillväxt innebär. En del i det är att hitta rätt kunder och leverantörer vilket vi anser 

kan vara svårt på en utländsk marknad där marknadsstrukturen är relativt okänd och ett 

företag tar risker då de väljer sina partners. Lokal kunskap blir av värde då det kan hjälpa ett 

företag att minska risktagandet.  

En annan orsak till att välja förvärv som etableringssätt är vid inträde på en marknad där 

efterfrågan är mättad. Vidare kan förvärv väljas då marknaden växer väldigt fort eller om ett 

företag besitter svaga konkurrensfördelar. Hedman anser att en organisk etablering troligtvis 

inte är ett alternativ framför förvärv på kinesiska marknaden i framtiden då den har nått sin 

kulmen. Det beror på att marknaden då blir konkurrensintensiv och det gäller att ta sig in 

snabbt och då är förvärv det hjälpmedel som lämpar sig bäst. Det här visar på att förvärv 

lämpar sig olika beroende på marknadens utveckling samt hur mättad efterfrågan är. De 

fördelar som organisk tillväxt tillför kräver en marknad där utveckling går långsamt och 

konkurrensen är låg då det kräver investering i tid och engagemang att bygga upp en 

verksamhet från grunden. Emellertid visar de flesta av dagens globala marknader en snabb 

tillväxt vilket kan tala emot valet av den organiska tillväxten eftersom snabb tillväxt leder till 

att en marknad blir attraktiv och många internationella företag ser möjligheter i att investera 
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på en sådan marknad. Tillväxtmarknader är de som idag visar på den största tillväxten vilket 

har lett till att investeringar görs av många västerländska företag på marknaden. En marknad 

som Kina har på grund av det blivit mer konkurrensutsatt och med ökad konkurrens måste ett 

företag som etablerar sig på marknaden snabbt erhålla marknadsandelar.  Det görs genom att 

relationer byggs och i kombination med att relationskapande är tidkrävande i Kina kan 

lösningen för ett företag på den kinesiska marknaden vara att etablera sig genom förvärv och 

på så sätt erhålla relationer och marknadsandelar snabbare än via organisk tillväxt. En aspekt 

som Dietrichson emellertid poängterar är att det krävs mycket kunskap för att ett förvärv ska 

lyckas och att den kunskapen kan vara svår att erhålla innan förvärvet äger rum. Det här 

påvisar att det förarbete som krävs innan ett förvärv kan vara den avgörande faktorn till att ett 

förvärv lyckas. Att strukturen på företaget som förvärvas, där det externa nätverket ingår, 

överensstämmer med moderbolaget är av vikt för att fördelarna med ett förvärv ska erhållas 

då integreringen mellan de två företagen sker lättare. Om strukturen inte harmoniserar krävs 

det, trots att ett förvärv har genomförts, att en omvandling av strukturen på det uppköpta 

företaget sker vilket är tidskrävande och i liknelse med en organisk tillväxt vilket innebär att 

förvärvet mister en av sina stora fördelar.  

Ett förvärv kan således, om strukturen synkroniseras, vara ett bra första steg in på en marknad 

om ett företag vill etablera verksamheten snabbt och inte har redan befintliga kontakter på 

marknaden. En direktinvestering innebär dock den största risken för ett företag då kapital 

investeras i fysiska ting på marknaden och därför anser vi att det föreligger en risk i att göra 

ett förvärv som första steg in på en tillväxtmarknad, mycket på grund av att relationsbyggande 

tar tid och är väldigt personliga på den kinesiska marknaden. Ett företag kan således gynnas 

av att först använda en distributör eller liknande för att skapa sig ett nätverk på marknaden 

innan en direktinvestering görs för att undvika att tid passerar då företaget går med förlust. 

Risken måste emellertid ställas i förhållande till den kontroll ett företag önskar att erhålla på 

en viss marknad. Den kinesiska marknaden har som påvisat en speciell karaktär som gör att 

ett förvärv kan vara en bra väg in på marknaden om relationer fortsätter som tidigare. Vi ser 

dock en risk i att den kinesiska skepsisen ska ta över om ett förvärvat företags rutiner 

märkbart ändras. Det gör vikten av att finna rätt bolag att förvärva ännu viktigare i Kina om 

målet är att den kinesiska potentialen ska utnyttjas till fullo genom att skapa relationer i ett 

kinesiskt nätverk. 
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5.1.3.2 Det externa nätverkets inverkan 

Komplexiteten i att lyckas med ett förvärv är att de två parter som ingår har tendensen att inte 

medräkna de externa relationer som följer med förvärvet. Emellertid föreligger det även en 

risk i att tro att ett färdigt nätverk följer med ett förvärv. Den fallstudie som utförts visade 

dock att företagen var väldigt medvetna om att även de externa relationerna kan påverka ett 

förvärvs utkomst och är viktiga att ta vara på. Hedman beskriver exempelvis vikten av att 

informera de medföljande parterna om vad förvärvet kommer att innebära för deras del för att 

undvika motstånd. Den integrering som måste ske för att det förvärvade företaget ska bli en 

del av moderbolaget är dock en vanlig orsak till att förvärv inte lyckas. Å andra sidan 

beskriver Hedman att han upplever att kunden ofta har önskemål att en relation fortsätter som 

tidigare för att undvika komplikationer. Vi har under uppsatsens gång uppmärksammat 

betydelsen av en relation för ett företag och har insett att en relation är en investering och att 

ett företag ogärna ser dem upphöra så länge de bidrar med värde. Därför anser vi att ett 

förvärv som inte leder till någon försämring för de externa parterna bör ha stor chans att 

lyckas.  

 

Kritik som har presenterat mot förvärv är att det kan vara svårt att köpa relationer speciellt 

som de har krävt en lång tid av interaktion att bygga upp. Vad respondenterna emellertid 

hävdar är att strukturen på det förvärvade företaget ofta förblir detsamma till stor del vilket 

leder till att en tredje part inte behöver bli märkbart påverkat av att ett ägarbyte har skett. Då 

relationer till stor del är personliga kan vi se att ett förvärv skulle kunna leda till problematik 

gällande de externa relationerna om en stor förändring sker där personalstyrkan byts ut och 

strukturen görs om. Vår uppfattning är att risken att förvärvet uppfattas som negativt då blir 

större eftersom förändringar även kan behöva ske hos företag som ingår i det externa 

nätverket och anpassningar i regel är kostsamma.  

 

En direktinvestering i utlandet är, enligt ett nätverksperspektiv, en investering i ett bredare 

nätverk. Hur det externa nätverket som följer av ett förvärv påverkas är således viktigt att ha i 

åtanke för att ett företag ska kunna bevara de relationer som köps upp. Om det externa 

nätverket involveras både i förstadiet samt under implementering så ger förvärvet ett bättre 

resultat. Vidare har ett förvärv större potential att lyckas om de två företagen har liknande 

affärsverksamhet. Det är något som samtliga företag beskriver som viktigt eftersom det 

underlättar en integrering av de båda företagen. Andersson förklarar att det för dem är viktigt 
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att veta vilka externa relationer som kommer att behöva hanteras vid ett uppköp eftersom 

målet är att de ska bestå även när AQ tar över verksamheten. Hedman beskriver att det är 

viktigt att se till att vara informerad om ett företag innan ett förvärv genomförs och att 

kunskapen kan vara den faktorn som avgör om förvärvet lyckas. För ITT:s del ser Dietrichson 

att de externa relationerna bör involveras vid uppköpet om de kan anses viktiga för ITT:s 

framtida utveckling. Vår uppfattning är att det verkar finnas en medvetenhet hos företag att de 

externa relationer som medföljer ett förvärv är viktiga att se till. Vidare har det visats att det 

externa nätverket kan vara en anledning till att ett förvärv görs. Att befintliga partners således 

bör involveras blir en självklarhet och en avgörande faktor för att utkomsten av förvärvet ska 

ge ett så positivt resultat som möjligt. Om inte det externa nätverket involveras ser vi det som 

att ett förvärv förlorar en stor del av sitt värde eftersom kunder och leverantörer, med vilka 

den första tid- och kapitalkrävande perioden har passerats, kan gå förlorade. Vår uppfattning 

är att relationer blir en tillgång främst när företag är insatta i respektive verksamhet eftersom 

besparingar i regel görs först då och eftersom en relation inte fungerar genom endast en parts 

medverkan så blir relationer avgörande för ett lyckat förvärv. 

5.1.3.3 Närheten till kunder 

Vi har konstaterat att motiv till att genomföra ett förvärv kan vara att utbytet mellan företag 

görs mer lättillgängligt eftersom företaget då finns lokalt på den utländska marknaden. De 

företag som har studerats anser att deras styrka på den kinesiska marknaden har varit att 

finnas lokalt. Hedman beskriver hur en fysisk närvaro på marknaden gör att de kan få fäste på 

en kontinent och nå kunder inom ett stort geografiskt område medan Dietrichson anser att 

fysisk närvaro gör ITT till en starkare konkurrent på marknaden. Ett företag som etablerar ett 

dotterbolag i utlandet visar på större kundengagemang då de kommer dem närmare. Ett 

dotterbolag kan därmed sättas upp med syftet att hantera relationer i ett land och förstärka de 

kundrelationer företaget har. För Andersson handlar närheten till kunder om att se till 

kundönskemål och om en kund anser att AQ bör finnas etablerade på en marknad menar han 

att företaget överväger det. För kunden innebär det en trygghet att använda samma leverantör 

även på en utländsk marknad då de kan lita på att företaget ger dem samma kvalitet och 

leveranssäkerhet. Det kan konstateras att det finns två synsätt angående närheten till kunder. 

Om ett företag inte innehar kunder på en marknad kan de välja att genomgå ett förvärv för att 

erhålla en redan befintlig bas av externa relationer. När ett företag redan har en potentiell 

kundbas på marknaden kan förvärvet ske med syfte att snabbt kunna starta en verksamhet för 

att uppfylla befintliga kunders önskemål om att finnas på plats. 
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6 SLUTSATSER 

I det avslutande kapitlet kommer vi att presentera de slutsatser som vi har kommit från till i 

vår uppsats. Slutsatserna kommer att inledas utifrån de tre delproblemen som leder till att 

uppsatsens huvudproblem kan besvaras. Därefter ges rekommendationer, uppsatsens 

begränsningar diskuteras och slutligen ges förslag till framtida forskning.  

6.1 Slutsatser  

6.1.1 Betydelsen relationer och nätverk harför ett internationellt företag 

 

Vi har under uppsatsens gång kunnat konstatera att relationer och nätverk har stor betydelse 

för företag som expandera internationellt. En utav de viktigaste relationerna ett företag 

förfogar över är den till kunden. Det har klargjorts att kunden ofta är en utlösande faktor till 

att ett företag internationaliserar sin verksamhet och kunden har även visat sig kunnat påverka 

företagens val av marknad. Det går tydligt att se att företag har insett potentialen i relationer 

och ser dem som en tillgång då de bidrar med kunskap och till företagets utveckling och 

dessutom kan ett företag via en relation få möjligheten att expandera sin verksamhet. Vi har 

även fastställt att relationer kräver investeringar i kapital, tid och engagemang vilket innebär 

att företag har åsikten att relationer bör vara långsiktiga. Det leder till att företag samarbetar 

även över landsgränser vilket vi anser beror på att de vill undvika kostnader och osäkerhet. 

Det i sin tur gör att relationer kvarhålls då de har utvecklats till att gynna respektive företag 

eftersom ett företag kan göra besparingar genom att bevara och utveckla befintliga relationer. 

På en internationell marknad kan redan utvecklade relationer vara av ännu större vikt för ett 

företag då andra faktorer som kvalitetsskillnader, språkbarriärer och olikheter gällande 

relationsbyggande kan skapa osäkerhet för ett företag. Vidare har det konstaterats att det inte 

bara är viktigt att ingå i ett nätverk, vilket som, utan att det är av stor betydelse att välja ett 

företags partner med omsorg. Ett nätverk blir en tillgång först när ett företag kan utnyttja den 

information och kunskap som finns inom det och således leder relationer som inte har ingåtts 

med samma mål till omkostnader snarare än resurser.  
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6.1.2 Hur ett företags befintliga nätverk spelar in i beslutet att expandera till 
en tillväxtmarknad samt rollen ett företags nätverk vid vidareexpansion har 
på en tillväxtmarknad 

 

Vi har kunnat klargöra att det är viktigt för ett företag att finnas närvarande på de marknader 

där deras största kunder befinner sig. Som redan tydliggjorts är kunden ofta den avgörande 

aktören inom ett företags nätverk gällande förändring då ett företags expansion i många fall 

motiveras av att behålla sina kunder. Det är således sannolikt att kunden även påverkar ett 

företags etablering på en tillväxtmarknad. Vi har under den här studien tydligt kunnat 

konstatera att internationaliseringen till en tillväxtmarknad kan underlättas när ett företag 

utnyttjar sitt nätverk. Vi kan fastställa att anledningen till det är för att företag främst arbetar 

med redan kända västerländska kunder på den kinesiska marknaden, vilket gör att företaget då 

redan har en kundbas vid etableringen på den nya marknaden. De västerländska företagen, 

som är kunder även på hemmamarknaden, ingår redan i företagets struktur och vi har kunnat 

dra slutsatsen att företags internationalisering till en tillväxtmarknad underlättas på grund av 

det. Vidare kan vi göra ett antagande om att när företag utnyttjar sitt befintliga nätverk vid 

internationalisering krävs det inte, till lika stor grad, att företaget integreras i det lokala 

nätverket på den marknaden dit expansionen sker. Det kan således uppfattas som en strategi 

som företag väljer att nyttja för att undvika barriärer vid en etablering. Därmed tror vi att för 

företag som väljer att ansluta sig till i huvudsak kinesiska företag finner större utmaningar på 

marknaden eftersom det kräver en större integration i det kinesiska nätverket. Det framgår 

tydligt att den kinesiska marknaden har en avvikande karaktär och de vanligaste barriärerna 

som företag upplever är att det råder en annan syn på kvalitet, språksvårigheter och ett 

invecklat relationsbyggande. Trots barriärer kan vi konstatera att de går att övervinnas genom 

att nätverka, främst genom att företagen vänder sig till västerländska företag som har samma 

affärstänk, men även genom att bygga relationer med lokala personer inom branschen som 

besitter kunskap om det kinesiska affärsklimatet.   

 

Det har även framgått att de studerade företagens internationalisering till en Kina inte har 

skett stegvis då företag etablerat sig med ett dotterbolag direkt eller kort efter etableringen. 

Trots risken en direktinvestering innebär har vi fastställt att företag föredrar att i ett tidigt 

skede starta ett dotterbolag i deras expansion på en tillväxtmarknad och anledningen till det är 

för att det anses vara av stor vikt att erhålla kontroll. Genom uppsatsens studie har det 

klartgjorts att en vidareexpansion inte alltid behöver innebära ett byte av tillvägagångssätt. 
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Om ett företag har genomfört en direktinvestering som första etablering på en marknad har 

det redan från början erhållit den största kontrollen över utlandsetableringen och ett företag 

kan då antas inte vilja minska kontrollen genom att vidareexpandera via ett annat 

tillvägagångssätt. Att en direktinvestering genomförs i etableringsfasen möjliggörs främst på 

grund av ett företag har stor internationell erfarenhet och risken en direktinvestering innebär 

som första etablering uppfattas därför som lägre. Vi har kunnat konstatera att en 

direktinvestering innebär fördelar då ett företag ska bygga och vårda en relation då 

tillgängligheten av båda parter är viktig vilket gör att en etablering av ett dotterbolag även ger 

högst kontroll över ett företags lokala nätverk.  

6.1.3 Hur ett företag som expanderar genom ett förvärv på en 
tillväxtmarknad påverkas av att ett redan befintligt nätverk av kund- och 
leverantörsrelationer ingår 

 

Det har framgått tydligt att det externa nätverket som följer av ett förvärv är en utav de största 

motiven till att ett förvärv genomförs och därav kan slutsatsen dras att relationer i förhållande 

till förvärv utgör en intressant problematik. Det råder klarhet i att de externa relationer som 

följer av ett förvärv kräver hantering och om de bortses ifrån är det sannolikt att utkomsten av 

förvärvet försämras. Därmed klargörs vikten av att involvera de externa relationer som följer 

av förvärvet både i förstadiet till ett förvärv samt under implementering av förvärvet för att nå 

bästa resultat. Det har framgått att ett företag genom ett förvärv kan överkomma hinder som 

följer av en etablering på en tillväxtmarknad och genom denna typ av expansion erhåller ett 

företag viktiga resurser som kan bidra till ett företags överlevnad såsom viktiga kund- och 

leverantörsnätverk. Vidare kan vi fastställa att ett förvärv har många fördelar och kan göras 

för olika ändamål, antingen för att snabbt kunna starta en verksamhet för att uppfylla redan 

befintliga kunders önskemål om att finnas på plats, eller för att erhålla en bas av redan 

befintliga externa relationer i det fall då ett företag inte innehar kunder på en marknad. Trots 

många fördelar har det också tydliggjorts att det kan vara förödande för ett företag att göra ett 

förvärv som vid ett senare tillfälle inte visar sig överrensstämma med förväntningarna. 

Strukturen måste då, trots ett förvärv, byggas från grunden vilket gör vikten av att välja rätt 

företag tydligt då ett förvärv bör göras främst för att undvika att behöva investera tid i de 

grundläggande företeelserna som en organisk tillväxt innebär. Då ett förvärv görs har det 

påvisats att det är av stor vikt att se till företagens struktur för att underlätta en integrering av 

de båda företagen. Det kräver att förarbetet inför ett förvärv inkluderar att en undersökning 

utförs om företagets existerande struktur vilken inbegriper det externa nätverket. Vi har 
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klarlagt en strategi som kan underlätta en integrering av två företag som innebär att ett 

samarbete startas redan i ett tidigt skede inför ett förvärv för att strukturer ska kunna anpassas 

efter en gemensam konstruktion.  

Det har även klargjorts att förvärv lämpar sig bäst på en marknad som är under snabb 

utveckling samt där efterfrågan är mättad. Tillväxtmarknader är de som idag visar på den 

största tillväxten och en marknad som Kina blir på grund av det allt mer konkurrensutsatt och 

med ökad konkurrens måste ett företag som etablerar sig på marknaden snabbt erhålla 

marknadsandelar vilka erhålls genom att satsa på relationsskapande. I kombination med att 

relationsskapande är tidkrävande i Kina kan lösningen för ett företag vara att etablera sig 

genom förvärv och på så sätt erhålla marknadsandelar snabbare än via organisk tillväxt.  

 

Vi har fastställt att förvärv kan vara ett bra första steg in på den kinesiska marknaden men att 

det kan vara komplicerat att ta över relationer på samma sätt som på en västerländsk marknad 

på grund av att relationsbyggande har en speciell karaktär. Vi har således funnit att det i Kina 

är ännu viktigare att finna ett företag som har en struktur som behöver så få justeringar som 

möjligt efter att förvärvet äger rum eftersom ändrade rutiner kan skapa en skepsis hos 

kinesiska bolag. Vidare blir risken att förvärvet uppfattas som negativt större om strukturella 

förändringar behöver ske inom det externa nätverket då anpassningar i regel är kostsamma. 

Följaktligen anser vi att ett förvärv som inte leder till någon försämring eller stor förändring 

för de externa parterna bör ha stor chans att lyckas om de externa parterna involveras. 

Betydelsen av involveringen påvisas ytterligare genom att relationer blir en tillgång främst när 

företag är insatta i respektive verksamhet och det sker inte genom endast en parts medverkan 

vilket innebär att relationer blir avgörande för ett lyckat förvärv.  

6.1.4 Hur relationer och nätverk påverkar ett företags internationalisering 
på en tillväxtmarknad 

 

Genom det huvudproblem som ligger till grund för uppsatsen har vi kunnat konstatera att 

relationer och nätverk påverkat ett företag i flera olika avseenden. Främst har vi kommit till 

insikt om att relationer inom ett nätverk kan möjliggöra företags internationalisering och en 

stor anledning till att företag vill finnas på internationella marknader är för att finnas nära sina 

kunder. Ett företags relationer och nätverk kan även bidra till att ett företags internationella 

expansion påskyndas. Ytterligare kan relationer och nätverk leda till att olika barriärer 

övervinns vid ett företags etablering på en tillväxtmarknad då de kan medverka till att viktiga 
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kontakter och information erhålls. Fördelen med att etablera verksamheten genom att 

genomföra ett förvärv är att det uppköpta företaget redan har en struktur vilket inkluderar ett 

externt nätverk men förvärv görs även av anledningen att snabbt kunna starta upp en 

verksamhet då kunder inom företagets befintliga nätverk har det önskemålet. Under 

uppsatsens gång har slutsatsen att relationer faktiskt kan köpas upp med ett lyckat resultat 

kunnat dras, men att det krävs det att det externa nätverket involveras för att förändringar ska 

kunna genomföras på bästa sätt. Slutligen kan vi konstatera att genom ett bra nätverk kan ett 

företags internationalisering fortlöpa i betydligt snabbare takt och valen av etablerings- och 

tillvägagångssätt behöver inte ske stegvis då företag finner kunder på den nya marknaden 

inom eller genom sitt befintliga nätverk.  

6.3 Rekommendationer 
 

Baserat på de slutsatser uppsatsen har lett fram till ges följande rekommendationer till stora 

svenska företag som önskar att etablera sin verksamhet på den kinesiska marknaden; 

i. Utnyttja företagets befintliga nätverk till högsta grad. Inom nätverket finns många 

lösningar och information som kan underlätta en etablering. 

ii. Om osäkerheten är stor, sök upp västerländska kunder även på den kinesiska 

marknaden och utgå därifrån.  

iii. Om företaget önskar att ingå relationer med kinesiska företag bör det ske genom en 

lokal kontakt som inger förtroende och som kan den kinesiska kulturen och språket. 

iv. Handla pro-aktivt genom att vara påläst om de barriärer som är vanliga på den 

kinesiska marknaden då ett västerländskt företag etableras. Således kan lösningar på 

kommande hinder redan ha begrundats och hindren kan därmed snabbare övervinnas. 

v. Om ett förvärv ska genomföras i Kina är det av vikt att utvärdera om det kandiderade 

företaget har en bra struktur. 

vi. När förvärvet genomförs bör det förvärvade företagets externa relationer involveras 

för att nå bästa resultat av integrationen. 

vii. Ett förvärv kan vara en bra lösning på den kinesiska marknaden eftersom det kinesiska 

nätverket är svåråtkomligt, men försiktighet bör iakttagas vad gäller förändringar av 

det uppköpta företagets struktur för att undvika att förvärvet uppfattas som negativt. 
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6.4 Studiens begränsningar 
 

Den empiriska insamling som utförts som underlag för uppsatsen har sin begränsning i att 

endast tre företag har studerats. Det innebär att generaliserbarheten av studien begränsas. 

Trots det finner vi att vi har kunnat påvisa mönster som talar för att kunna dra relevanta 

slutsatser kring ämnet. Genom att begränsa antalet respondenter kunde en djupare förståelse 

för ämnet erhållas vilket var nödvändigt för att studiens resultat skulle möjliggöras. Vidare 

har det i ett sent skede uppkommit att de företag som ligger till grund för fallstudien inte fullt 

ut motsvarade de kriterier som krävdes för att göra studien fullständig. Dels visade det sig 

under ett intervjutillfälle att ett utav företagen inte hade genomfört ett förvärv på den 

kinesiska marknaden trots tidigare erhållen information om att det hade gjorts. Företaget 

bidrog emellertid ändå med intressant information då de har växt genom förvärv på andra 

marknader. Dels framkom det att inget utav företagen har genomgått ett tydligt byte av 

tillvägagångssätt på den kinesiska marknaden, vilket problematik kring ingick i ett utav 

delproblemen som vi ämnade studera. Trots att delproblemet inte till fullo kunde besvaras har 

slutsatser kunnat dras angående hur ett internationellt företag vidareexpanderar på en 

tillväxtmarknad utifrån en intresseväckande ansats som behandlar vidareexpansion.  

6.5 Framtida forskning 
 

Denna uppsats har bidragit med förståelse för vikten av ett företags nätverk. Vad som betonats 

i denna uppsats är att en internationell expansion stor del beror av ett företags externa kunder 

samt att en tillväxtmarknad som Kina kan innebära utmaningar för ett företag. Vi anser det 

vara av intresse att vidareutveckla vår teori om att företag väljer att stå utanför det kinesiska 

nätverket genom att vända sig till ett västerländskt nätverk i Kina och vad som orsakar detta 

samt hur det påverkar deras värde att vara en aktör på den kinesiska marknaden. Att utföra en 

liknande studie fast genom en kvantitativ undersökningsmetod ser vi också skulle kunna bidra 

med intresse då det ger en mer generell bild av företags expansion till Kina. Dessutom anser 

vi att förvärv i förhållande till relationer skulle vara intressant att vidareutveckla i en studie 

där även de externa parterna inkluderas och göra en jämförelse av resultat i hur uppköpta 

relationer estimeras av respektive part.  
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BILAGA 1 

 

Intervjuguide 
 

Relationer 
- Vad innebär affärsrelationer för ett företag?  

- Vad vill ni ha ut av en relation i ett nätverk? 

- Hur påverkas ni som företag av de indirekta relationer som följer av ett nätverk? 

- Hur har relationer hjälpt er vid produkt utveckling/ att vara innovativa/ finna ny 

kunskap?  Är det genom nätverket som ny kunskap bildas? 

- Har utbytet som sker i relationer påverkat er positivt, på vilket sätt? 

 

Nätverk 

- Är det viktigt att vara en del i ett globalt nätverk?  

- Är det svårt att bli en del av ett utländskt nätverk?  Hur kan det underlättas? 

- Vilka anser ni är era nyckelaktörer i ert nätverk och varför? 

- Vad är anledningen till att ingå i ett nätverk? Dvs vad får man ut av det? 

- Har beroendet av nätverk ökat i och med globaliseringen som enar världsmarknaden 

på sätt o vis? 

 

Matris: 

- Hur global anser ni att er produkt/industri är? 

- Hur globala är ni som företag? – relaterat till matrisen  

- Var ni tidiga i er internationalisering till Kina i förhållande till andra inom branschen 

 

Etableringssätt 

-     Hur kom det sig att ni valde att starta internationell verksamhet? 

- Varför valde ni just den kinesiska marknaden? 

- Hur bidrog det existerande nätverket på hemmamarknaden till att ni kunde expandera? 

 styrde det val av marknad? 

- Hur har kontakter bidragit till att ni har lyckats med internationaliseringen? 

- Vilka barriärer har ni stött på då ni har internationaliserat verksamheten på den 

kinesiska marknaden? 

 Kan alla barriärer överkommas genom rätt relationer? 

 Har ni upplevt att relationer är av stor vikt i det land ni etablerat er i? 

Tillväxtmarknad 

- Vad har det inneburit för utmaningar med en etablering på en tillväxtmarknad? 

- Ser ett nätverk där annorlunda ut i jämförelse med det på hemmamarknaden? 

- Går det att etablera sig på en tillväxtmarknad utan att först ha någon sorts relation 

inom landet? 

- Är graden av kontroll viktigare på vissa marknader? (Därför ni nu har förvärv) 

 

Tillvägagångssätt 



     

  

- Hur har er internationaliseringsprocess sett ut på en viss marknad?  Varför har ni 

valt att expandera på det sättet? (kontroll, risk, flexibilitet) har erfarenhet haft inverkan 

på valet?  

- Hur kommer det sig att ni bytte tillvägagångssätt på marknaden? 

- Hade ni vidare expansion av tillvägagångssätt i åtanke när ni etablerade er på den 

kinesiska marknaden?  Varför?/varför inte? 

- Varför etablerade ni er inte direkt med förvärv?  

Anser ni att det är bättre att göra en direktinvestering då marknaden är välkänd och ett 

nätverk är uppbyggt på den utländska marknaden? 

- Har ni stött på svårigheter med att byta tillvägagångssätt? 

- Hur har information/hjälp ni fått genom ert nätverk haft betydelse vid ert byte av 

tillvägagångssätt?  

- Har relationer påverkat ert val av att byta tillvägagångssätt? 

- Vad innebär steget till förvärv från de ni hade innan? 

 

Förvärv  

- Hur kommer det sig att ni har valt att expandera genom förvärv? 

- Vad ser  ni för- nackdelar med att relationer köps upp? Går det ens då relationer kräver 

tid för att bygga upp förtroende? 

- Vad har gjort att ni har lyckats med ert förvärv? 

- Mötte ni motstånd från det uppköpta företagets existerande leverantörer/Kunder? 

- Till vilken grad involverades det uppköpta företagets existerande relationer inför och 

under förvärvet?  Tror ni att det spelade roll? 

- Etableringen av dotterbolag motiveras ofta av att närheten till kunderna blir större och 

marknadsutbyte görs mer tillgängligt, vad har du för åsikt om det? Dvs var det 

anledningar till att ni gjorde ett förvärv? 

- Hur använde ni förvärv som ett sätt att hantera nätverket på den nya marknaden? 

- Relationer kan ses som ett hinder för företaget att internationalisera sig eftersom de tar 

tid att bygga upp -  hur har du upplevt detta? 

- Har förvärvet gått som planerat, om inte varför? 

- Då ni har köpt upp ett företag har ni då studerat innan hur dess nätverk sett ut, dvs 

vilka relationer ni kommer att hantera?  

- Ser ni svårigheter för ett företag att etablera sig genom förvärv direkt? · Krävs det 

kunskap innan? -  Eller är förvärv ett bra sätt att starta en etablering på eftersom man 

genast tar del av nätverket? 
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