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SAMMANFATTNING   

 

Internationaliseringen sker i en takt den aldrig gjort förut. Detta har skapat en ny sorts 

världsmarknad kännetecknad av tuff konkurrens. Den internationella marknaden har en karaktär 

som bidrar till att små och medelstora företag förr eller senare, i strävan efter bättre prestation, 

kommer att söka sig till utländska marknader. Detta med avsikt att tillvarata nya möjligheter där 

de kan utnyttja sina kärnkompetenser över ett större antal marknader. Syftet med uppsatsen är att 

beskriva hur små och medelstora företag etablerar sig samt förändrar sin verksamhet på en 

tillväxtmarknad. Vidare analyserar vi varför behovet av att byta etableringssätt uppstår och hur 

bytet påverkar företagets engagemang och prestation. Avslutningsvis dras slutsatser kring hur 

små och medelstora företag hanterar sin etableringsprocess på tillväxtmarknader. För att uppfylla 

syftet har vi arbetat efter en kvalitativmetod och tillämpat en flerfallsstudie där vi intervjuat sex 

stycken företag i sydöstra Sverige. 

 

Den teoretiska referensramen omfattar olika internationaliseringsstrategier, etableringssätt och 

förändringsagenter, samt teorier om byte av etableringssätt, engagemang och prestation. Det 

empiriska kapitlet presenterar resultatet av information insamlad från intervjuerna med 

fallföretagen. Kapitlet är strukturerat efter företagen samt de tre delproblemen som utformats. 

 

I analysen kopplas det teoretiska ramverket ihop med det empiriska materialet och analyseras 

utifrån hur företagen etablerat och fortsatt utveckla sin etableringsprocess på tillväxtmarknaden. 

Vidare analyseras hur deras verksamhet påverkas av ett etableringsbyte. 

 

I slutsatsen kan vi konstatera att fallföretagen väljer att initialt etablera sig på en tillväxtmarknad 

genom att använda direkt export och tenderar att fördjupa sitt engagemang vid ett 

etableringsbyte. Vidare dras en slutsats angående att ett fördjupat marknadsengagemang leder till 

bättre prestation för företagen. Slutligen presenteras förslag för vidare forskning. 

 

Nyckelord: Internationalisering, Uppsalamodellen, nätverksmodellen, etableringssätt, 

förändringsagenter, SMF, tillväxtmarknader, etableringsbyten, engagemang, prestation. 
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KLARGÖRANDE AV NYCKELORD 

 

SMF – Enligt EUs definition sysselsätter små och medelstora företag färre än 250 personer, vars 

årsomsättning inte överstiger 50 miljoner euro eller vars balansomslutning inte överstiger 43 

miljoner euro per år.  

 

 

MNF – Multinationella företag upprätthåller tillgångar och/eller verksamhet i mer än ett land 

samt har ofta huvudkontor i hemlandet.  

 

 

FDI – (Foreign Direct Investment) Är en form av samarbeten mellan företag som innefattar 

betydande finansiering och ledningsinflytande eller ägande av utländska företag. FDI innefattar 

också bredare former av samarbete, som tillförseln av immateriella och fysiska tillgångar från ett 

utländskt bolag till ett inhemskt. 

 

 

Etableringssätt – (Entry Mode) Genom vilket tillvägagångssätt ett företag etablerar sig på en 

marknad samt hur införseln av sina produkter och tjänster till en utländsk marknad ska ske.  

 

 

Tillväxtmarknad – Länder med social och/eller affärsverksamhet i processen av snabb tillväxt 

och industrialisering. 
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1. Inledning 

 

Kapitlet inleds med en beskrivning av små och medelstora företag som aktörer på 

världsmarknaden och deras etableringsprocess. Utifrån vår problemformulering har vi kommit 

fram till ett huvudproblem samt tre delproblem vilka ger stöd och en djupare förståelse för 

huvudproblemet. Därefter redogörs uppsatsens syfte, avgränsningar och en illustration av 

uppsatsens disposition.  

 

 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Små och medelstora företag som aktörer på världsmarknaden  

Under den senare delen av 1800-talet inleddes en första våg av internationalisering. Denna våg 

berörde framförallt europeiska och amerikanska företag som då började bedriva handel utanför 

det egna landets gränser. Efter andra världskriget sköljde en andra våg av internationalisering in 

över den globala marknaden, då gränserna öppnades upp ytterligare och varor som hade 

försvunnit på handelsmarknaden under kriget kom att åter bli handelsbara (Johnsson, 2007). 

Samtidigt började även sydkoreanska och japanska företag synas alltmer på den internationella 

marknaden och somliga västerländska företag började även expandera till Asien (Jansson, 2007).  

 

Under de senaste decennierna har internationalisering av företag accelererat, numera kan en 

tredje våg urskiljas (Jansson, 2007; Tillväxtverket, 2012). Denna våg har resulterat i en nästintill 

obegränsad global marknad. Utvecklingen har drivits av den växande lågkostnadsteknologin samt 

öppnandet av slutna marknader (Cavusgil et al., 2002). Det var främst öppnandet av den 

kinesiska och indiska marknaden, men även de östeuropeiska ländernas självständighet, som 

inledde den tredje vågen. Den tredje vågen berör främst tillväxtländer och deras relationer med de 

industrialiserade marknaderna i väst (Jansson, 2007).  

 

Som nämnts sker internationaliseringen i en takt den aldrig gjort förut. Denna acceleration har 

skapat en ny sorts marknad med tuff konkurrens, inte enbart för de större företagen utan i allt 

större utsträckning har även de mindre företagen börjat konkurrera på samma marknad 
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(Gjellerup, 2000). Den internationella marknaden har en karaktär som bidrar till att små och 

medelstora företag (SMF) i större utsträckning står inför liknande internationella problem som 

multinationella företag (MNF). SMF kan därför inte agera på en marknad utan att ta hänsyn till 

utländsk och global konkurrens (Ruzzier et al., 2006). Förr eller senare, i strävan efter högre 

tillväxt och/eller avkastning, kommer SMF att anta en geografisk expansionsstrategi med avsikt 

att tillvarata nya möjligheter där de kan utnyttja sin kärnkompetens över ett större antal 

marknader (Zahra et al., 2000). Det är även troligt att globalisering har en större påverkan på 

SMF än vad det har på MNF, vilka redan har en hög grad av internationalisering. Under de 

senaste årtiondena har rollen för SMF förändrats. De är inte längre offer för globalisering, utan 

snarare aktiva deltagare med framgångsrika aktiviteter utanför sina hemmarknader och de bidrar 

starkt till den framtida tillväxten (Ruzzier et al., 2006).  SMF kännetecknas ofta av begränsade 

resurser och deras storlek gör att de påverkas mer av eventuella negativa konsekvenser som kan 

komma att inträffa vid en internationell expansion av företaget. Dessa företag är inte mindre 

versioner av större företag, de skiljer sig markant från MNF gällande ägarskap, resurser, 

organisationsstruktur och management system (Lu & Beamish, 2001).  

 

För SMF är valet av en ny internationell marknad ofta en reaktion på information eller stimulans 

företaget har fått från en förändringsagent. Detta kan vara i form av en oväntad order från en ny 

kund, men även olika myndigheter, som handelskammaren och exportrådet, kan bidra med nya 

möjligheter på utländska marknader. I dessa fall är det därmed externa krafter som driver 

företaget till nya möjligheter (Hollensen, 2011). I nordiska länder har definitionen av 

internationalisering för SMF traditionellt varit: "en process där man ökar engagemanget i 

internationella aktiviteter" (Welch & Luostarinen, 1993, s. 156). Då denna process består av 

olika stadier och sker gradvis är det en inkrementell internationalisering (Johansson & Vahlne, 

1977; Ruzzier et al., 2006). Dock, då SMF karaktäriseras av begränsad kapacitet och resurser kan 

de följa andra steg än den inkrementella processen (Leonidou, 2004). Somliga SMF utmanar den 

inkrementella teorin genom sin icke stegvisa och tidiga internationalisering, dessa har också en 

högre grad av entreprenörsanda vilken driver internationaliseringen (McDougall & Oviatt, 2000).   

 

1.1.2 Etableringsprocessen i små och medelstora företag 

Öppnandet av den globala marknaden har bidragit till att förvärv eller nyetableringar av företag 
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på utländska marknader har ökat kraftigt. Möjligheterna att etablera sig på en utländsk marknad 

har lett till att många företag har utnyttjat möjligheten att lägga ut vissa aktiviteter i tillväxtländer, 

exempelvis på grund av lägre de produktionskostnaderna (Johnsson, 2007). Enligt Driscoll 

(1995) finns det inte ett optimalt etableringssätt för etablering på olika marknader för olika 

situationer. Det finns en rad faktorer som företaget bör ha i åtanke vid en utlandsetablering, 

exempelvis företagets storlek och resurser, riskhantering, produktegenskaper, målmarknadens 

storlek och konkurrensstruktur (Koch, 2001; Root, 1994). Det finns flera sätt att etablera sig på 

en internationell marknad och enligt Hollensen (2011) är export det mest förekommande 

etableringssättet. Detta sätt kan vara fördelaktigt för SMF då det medför låg risk och hög 

flexibilitet. Ett annat etableringssätt är den samarbetsbaserade etableringen där två eller fler 

företag går samman och nyttjar varandras resurser och konkurrenskraft. Ytterligare ett alternativ 

till att penetrera nya internationella marknader är genom en hierarkisk etablering där företaget 

förvärvar eller uppför en ny anläggning (Young et al., 1989). 

 

Enligt Brouthers (2002) är valet av etableringssätt en viktig komponent i ett företags 

internationalisering. Det finns många olika externa och interna förändringsagenter som påverkar 

detta val, exempelvis anses rättsliga restriktioner, marknadens storlek och dess tillväxtpotential 

inverka på företags benägenhet att internationalisera sina aktiviteter (Morchett et al., 2008). 

Sociokulturella skillnader mellan företagets hemmamarknad och den utländska marknaden 

tenderar att påverka företag att välja ett etableringssätt som medför lägre risk, det vill säga att de 

externaliserar aktiviteterna istället för att internalisera dem. De undviker på detta sätt att binda för 

mycket resurser till en marknad som de upplever ha en stor distans till. Faktorer som 

produktkomplexitet och differentiering ökar sannolikheten att företag internaliserar sina 

aktiviteter då de vill behålla kontrollen över dessa (Hollensen, 2011). 

 

Enligt Meyer & Gelbuda (2006) kännetecknas en etablering på en tillväxtmarknad ofta av stor 

osäkerhet. Enligt Sandberg (2012) använder sig SMF ofta av en triad via målmarknaden då de 

etablerar sig på en tillväxtmarknad. Detta etableringssätt kan ses som en mellanhand lokaliserad 

på målmarknaden (Rialp & Rialp, 2001). Vidare väljer många SMF att använda en dyad då de 

penetrerar en tillväxtmarknad, detta innebär att företagen säljer direkt till kunden (Sandberg, 

2012). Ytterligare etableringssätt som används, fast i mindre utsträckning, är foreign direct 
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investment (FDI). Vidare visar Calof & Beamish (1995), Gomes-Casseres (1987), Pedersen et al. 

(2002) & Sandberg (2012) att det finns tendenser till att företag efter den första etableringen byter 

sin verksamhetsform och lämnar det ursprungliga etableringssättet. Enligt Chetty & Agndal 

(2007) är det mest förekommande bytet av etableringsätt till ett där företaget kommer närmare 

sina kunder. Sandberg (2012) menar att somliga företag byter till en verksamhetsform som 

innebär ett större engagemang på den utländska marknaden, vilket är i enlighet med den 

inkrementella internationaliseringsprocessen, samtidigt som andra väljer att minska sina 

förbindelser till marknaden. 

 

Det sker kontinuerligt förändringar i de externa och interna förhållandena, dessa kan påverka det 

ursprungliga etableringssättet och göra det mindre effektivt (Pedersen et al., 2002). Enligt 

Gomes-Casseres (1987) är ett företags beslut att byta från ett etableringssätt till ett annat ett 

resultat av att det initiala etableringssättet inte var optimalt. Är företaget medveten om de faktorer 

som gör att etableringssättet inte var optimalt bör de anpassa sig därefter (Pedersen et al., 2002). 

Exempelvis kan behovet av att ändra etableringssätt influeras av de relationer som företaget har 

med andra aktörer (Ellis, 2000). Litteratur som har ett ekonomisktstrategiskt perspektiv på 

etableringssätt menar att när ett val av etableringssätt är gjort har det varit det mest lämpliga valet 

utifrån de omständigheter som rådde. Ett företag överväger därmed enbart ett byte om det sker 

drastiska förändringar av omständigheterna. I motsatt till detta menar de som har ett 

socioekonomiskt perspektiv att förändring av etableringssättet är vanligt förekommande och 

något som är förutsägbart. Det är en del av internationaliseringsprocessens beskaffenhet 

(Pedersen et al., 2002).  

 

1.2 Problemdiskussion 

Valet av etableringssätt är ett avgörande beslut för företag men det finns inga garantier för att det 

ursprungliga valet kommer att förbli det mest fördelaktiga (Swoboda et al., 2010). Trots att det är 

svårt att byta etableringssätt kan det med tiden uppkomma ett behov att göra det, då företagens 

förutsättningar kan förändras. Företag blir inte låsta till det initiala etableringssättet utan de gör 

strategiska ändringar med tiden, vilka kan påverka etableringssättet (Agndal & Chetty, 2007). De 

olika etableringssätten är ett välstuderat ämne inom internationella affärer (Werner, 2002). Vidare 

har en stor del forskning fokuserat på vilka de initiala etableringssätten är när företag penetrerar 
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en ny marknad. Detta styrks av ett flertal författare som Agndal & Chetty (2007), Benito et al. 

(2009), Calof & Beamish (1995) och Pedersen et al. (2002), vilka hävdar att forskningen 

framförallt fokuserats på valet av etableringssätt och inte på varför företag väljer att byta sitt sätt 

att driva verksamhet på utländska marknader.  

 

Ett företags etableringsbyte på en internationell marknad kan ses ur olika perspektiv, antingen är 

det något som enbart sker på grund av drastiska förändringar av omständigheter, eller som ett 

naturligt steg i internationaliseringen (Pedersen et al., 2002). Enligt Root (1987) är beslutet om 

etableringssätt ett av de viktigaste för företags framgång. När ett företag väl har valt ett 

etableringssätt och etablerat sig på marknaden är det svårt att ändra detta då det kan få stora 

konsekvenser för företaget (Brouthers & Hennart, 2007). Enligt Pedersen et al (2002) är exempel 

på konsekvenser att det är kostsamt och svårt för företag att byta etableringssätt. Detta belyser att 

ändring av etableringssätt är ett stort beslut för företag då det kan komma att påverka dem under 

en lång tid framöver.  

 

Ändring av etableringssättet påverkar hela företagets organisationsstruktur (Swoboda et al., 

2010). Vidare menar Swoboda et al. (2010) att vidare forskning behövs för att slutsatser ska 

kunna dras kring huruvida förändringen leder till positiv eller negativ inverkan på företagets 

prestation. För att utöka förståelsen för hur företag utvecklas internationellt menar Calof & 

Beamish (1995) att ytterligare forskning behövs kring ändring av företags etableringssätt. Detta 

styrks även av Petersen & Welch (2002). För vidare forskning föreslår Sandberg (2012) att 

kvalitativ forskning görs för att undersöka detta fenomen vidare och att på så sätt få en djupare 

förståelse för varför detta sker. 

 

Detta visar att det även saknas forskning som ger en helhetssyn på företags etableringsprocess i 

sin internationalisering, därmed saknas förståelse om hur olika etableringsbeslut påverkar ett 

företags verksamhet utomlands. Vår studie kommer därför att ta fäste i detta då den skulle bidra 

med ny kunskap angående vilka förändringsagenter som påverkar ett byte av etableringssätt, samt 

hur bytet påverkar företags engagemang och prestation. Vidare skulle den bidra med en förståelse 

för företags etableringsprocess då de är aktiva på en internationell marknad. 
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Enligt Chetty & Campbell-Hunt (2003) har SMF begränsade resurser när de internationaliserar 

sin verksamhet. Därmed är en intressant aspekt att undersöka huruvida den begränsade 

resursbasen påverkar deras etableringsbeslut. Som tidigare nämnts har internationaliseringen 

accelererat kraftigt under de senaste decennierna, vilket har resulterat i nya tillväxtmöjligheter för 

svenska SMF. Av svenska SMF bedriver ett av fyra företag internationell verksamhet. Då den 

inhemska marknaden är relativt liten är den internationella arenan en viktig spelplan för svenska 

SMF (Tillväxtverket, 2012). Detta visar att det idag är många SMF som verkar på en 

internationell marknad samt att sannolikheten att fler SMF kommer att internationaliseras är stor. 

Som tidigare nämnts finns det tendenser till att SMF byter sitt etableringssätt efter det initiala 

inträdet på marknaden (Chetty & Agndal, 2007). Med ett större antal svenska SMF på den 

internationella marknaden kommer även ett större antal företag att stå inför beslut som påverkar 

deras etablering. Forskning kring det valda ämnet är därmed aktuellt både idag och i framtiden, 

då behovet av att ha tillgänglig forskning inom detta ämne kommer att öka. 

 

Öppnandet av tillväxtländer har drivit utvecklingen av världsekonomin sedan 1980-talet och de 

integreras nu i den globala marknaden. Integreringen av tillväxtmarknader i den globala 

ekonomin har lett till en accelererad ekonomisk tillväxt. Utvecklingen i dessa länder har bidragit 

till att de ses som några av de viktigaste marknaderna just nu (Peng & Meyer, 2011). Vidare 

erbjuder tillväxtländerna stor potential för SMF och inte enbart för MNF (Jansson, 2007). SMFs 

internationalisering är ett område det forskats en del kring, dock är det fortfarande brist på 

kunskap om hur internationaliseringen sker i ett tillväxtland (Jansson, 2007; Meyer & Gelbuda, 

2006). Därför kommer vår forskning att fokusera på dessa länder i relation till SMFs 

etableringsbeslut som del av deras internationalisering. 

 

1.3 Problemformulering 

1.3.1 Huvudproblem 
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1.3.2 Delproblem 

För att kunna besvara vårt huvudproblem har vi formulerat tre stycken delproblem: 

 

 

Med det första delproblemet vill vi beskriva vilket etableringsätt företagen valde att använda sig 

av initialt då de penetrerade den aktuella marknaden och varför det valdes. Detta delproblem 

bidrar till förståelse om etableringsprocessen från start.  

 

 

 

Med detta delproblem ämnar vi att beskriva vilka interna och/eller externa förändringsagenter 

som inverkar på behovet av att byta etableringssätt på en marknad där företaget är aktivt. Detta 

problem är relevant då den hjälper oss att förstå anledningen bakom ett eventuellt byte, vilket 

ligger till grund för besvarandet av huvudproblemet. 

 

 

 

Med det sista delproblemet ämnar vi att undersöka om företaget har följt den inkrementella 

internationaliseringsprocessen, det vill säga om företagen har ökat eller minskat sitt 

resursengagemang i marknaden vid ett eventuellt byte. Vidare vill vi undersöka om bytet har haft 

en positiv eller negativ inverkan på företagets prestation på marknaden samt vilka för- och 

nackdelar det nya etableringssättet medförde.  
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1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att bidra med kunskap och stärka den tillgängliga forskningen inom 

internationella affärer genom att: 

 

 Beskriva hur SMF etablerar sig samt förändrar sin verksamhet på en tillväxtmarknad  

 Förklara vilka interna och externa förändringsagenter som påverkar ett företags 

benägenhet att byta  

 Analysera varför behovet av att byta etableringssätt uppstår och hur bytet påverkar 

företags engagemang och prestation 

 Dra slutsatser kring hur SMF hanterar sin internationella process på 

tillväxtmarknader 

 

1.5 Avgränsningar  

Vår teoretiska referensram tar sin utgångspunkt i internationaliseringsteorier rörande företags 

internationalisering. Internationalisering är ett brett studerat ämne inom internationella affärer 

och vi har därför valt att urskilja teorier vilka relaterar till företags etablering på en internationell 

marknad. Fokus har lagts kring allomfattande teorier för internationalisering vilka smalnas av till 

etableringssätt och dess resultat. Dessa teorier är; Uppsalamodellen, Nätverksmodellen, 

etableringssätt, engagemang och prestation. Vi har förkunskap om de presenterade teorierna, 

vilket möjliggör en djupare analys av fallföretagen.  

 

I empirin har vi valt att göra empiriska avgränsningar angående de företag vi valt att använda 

som undersökningsobjekt. Fallföretagen har vi valt att avgränsa till SMF i sydöstra Sverige med 

erfarenhet av tillväxtmarknader. Vi ansåg även att SMF skulle ha en rimlig storlek för att 

möjliggöra en helhetssyn av internationaliseringen samt att vi intervjuar rätt person på företaget 

för att garantera relevant fakta. Vidare valde vi att fokusera på det senaste etableringsbytet i 

fallföretaget om etableringsbyten har genomförts. Vi har dock inte valt att avgränsa oss till 

specifika branscher då det inte är relevant för studien. Vidare har en avgränsning gjorts gällande 

hur många fallföretag studien behandlar. Detta är på grund av tidsfaktorn då studiens arbete är 

begränsat till 10 veckor. 
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1.6 Disposition av uppsatsen 

Uppsatsen följer den disposition som presenterad nedan.  

 

 

 

 

Figur 1. Uppsatsens disposition 
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2. Metod 

 

I följande kapitel behandlas det metodologiska ramverk vi tillämpat i studien. Vi kommer här att 

presentera och redogöra för hur vi anser att valen av metod stödjer vår studie. Forskningsansats, 

forskningsmetod och forskningsstrategi påvisar hur studien kommer att bedrivas och utformning 

av fallstudien samt datainsamling ligger till grund för vår empiriska undersökning.  Slutligen 

följer en diskussion som ämnar säkerställa studiens validitet och reliabilitet. 

 

 

2.1 Deduktiv forskningsansats 

För att relatera teori till empiri kan forskaren arbeta på tre olika sätt; deduktivt, induktivt och 

abduktivt (Merriam, 2009). Enligt Alvesson & Sköldberg (2009), kännetecknas deduktion av att 

utifrån allmänna principer och befintliga teorier dra slutsatser om enskilda händelser samt att en 

forskare som arbetar deduktiv sägs följa bevisandets väg. Vi har valt den deduktiva ansatsen då 

detta arbetsätt möjliggör för oss att skapa en intervjuguide utifrån teorin, samt att en initial stark 

teoribas underlättar arbetet med att relatera teori och empiri. Vidare, baserat på förkunskap inom 

ämnet samt ett relativt specifikt ämnesområde, anser vi att de teorier vi valt att koppla till studien 

är relevanta och kommer att uppkomma under den empiriska insamlingen. Den teoretiska 

referensramen är baserad på klassisk teori vilken vi anser vara högst relevant. Utifrån det som 

författarna vet inom ett visst område och dess teori, härleder författarna problem som sedan ska 

bli föremål för en empirisk granskning. Befintlig teori har fått bestämma vilken information som 

ska samlas in och hur den ska tolkas, då den intervjuguiden utformas utifrån detta (Bryman & 

Bell, 2010).  

 

Objektiviteten i forskningen kan stärkas genom att utgångspunkten tas i befintlig teori och 

forskningsprocessen blir mindre påverkad av den enskilde forskarens uppfattningar. Dock 

eftersom utgångspunkten ligger i teorin kan detta komma att påverka forskningen till att nya 

upptäckter inte görs (Patel & Davidson, 2010). Vi är medvetna om att en deduktiv ansats på detta 

sätt kan begränsa oss, därför kommer vi att vara observanta på om aspekter vi inte tagit som 

utgångspunkt ur teorin uppkommer under intervjuerna med fallföretagen.  
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2.2 Kvalitativ forskningsmetod 

Det finns två olika forskningsmetoder att utforma sin forskning kring, dessa är kvalitativ och 

kvantitativ forskningsmetod (Merriam, 2009). Valet mellan en kvalitativ och en kvantitativ 

forskningsmetod kan inte göras utan att ta hänsyn till det forskningsproblem och forskningsobjekt 

som valts att studeras (Alvesson & Sköldberg, 2009). Enligt Bryman & Bell (2005) kan den 

kvalitativa metoden beskrivas som en metod där fokus hos forskarna ligger på intervjuer och 

tydande analys. Därmed besvaras forskningsproblemen ofta utifrån ett ”varför” och ”hur” 

perspektiv, snarare än ”hur mycket”.  Det senare perspektivet finnes ofta i den kvantitativa 

metoden, där fokus läggs på statistik och enkäter. Vidare beskriver Merriam (2009) att data som 

har förmedlats genom ord anses som kvalitativdata. Den består av direkta citat från personer om 

deras erfarenheter, åsikter, känslor och kunskap vilket erhålls genom intervjuer.  

 

Studien är inte ute efter att generalisera eller att använda sig av ett stort antal intervjupersoner. 

Forskningsproblemet kräver tydlig data, analyser och ett större tidsengagemang för att uttömma 

nödvändig information för att besvara forskningsproblemet. Med hänsyn till det valda 

forskningsproblemet är kvalitativ forskningsmetod därför att föredra, problemet kräver ett mer 

analytiskt och förstående undersökningsätt snarare än kvantifiering. Enligt Bryman & Bell (2005) 

tillskriver en kvalitativ studie mening till det som händer. Detta är något vi har tagit fasta på då vi 

vill förstå ett företags etableringsprocess.  

 

2.2.1 Betänksamheter kring kvalitativ forskningsmetod 

Oavsett vilken forskningsmetod som väljs finns det alltid skäl till kritik. En vanlig anmärkning 

som riktas mot den kvalitativa forskningsmetoden är att det kan vara svårt att uppnå samma 

resultat upprepade gånger. Detta beror på att de existerande förhållandena under den ursprungliga 

studien inte går att replikera. Vidare har resultatet en tendens att påverkas utav forskarnas egna 

intressen (Bryman & Bell, 2005). Ytterligare kritik som riktas mot den kvalitativa metoden är att 

det kan vara problematiskt att generalisera (Denscombe, 2009). Dock var vårt mål inte att 

generalisera och därmed är denna problematik inte något som påverkat studien negativt. Däremot 

kommer vi ta den övriga kritiken i beaktning vid utformandet av vår studie. Vi har exempelvis 

konstruerat en intervjuguide som använts vid alla intervjutillfällen och den finns även att tillgå i 

bilagan. 
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2.3 Fallstudier 

Enligt Yin (2007) finns det ett flertal olika forskningsstrategier som är de mest frekvent använda 

inom forskningen. Dessa är; experiment, enkätundersökningar, analys av källor, historisk studie 

och fallstudie. Vilken av dessa strategier som är lämpligast att använda avgörs beroende på tre 

olika avseenden; vilket forskningsproblem som har formulerats, vilken grad av kontroll forskaren 

har över skeendet samt om problemet fokus ligger på nutida eller historiska händelseförlopp. 

 

Vi vill beskriva SMFs etableringsprocess på en tillväxtmarknad där de redan är aktiva samt att 

undersöka historiken bakom denna process. Därför lämpar sig en fallstudie bra då den ämnar att 

beskriva följderna av ett visst beslut samt händelser som behövs följas under en tid (Yin, 2007). 

Vidare vill vi beskriva den aktuella verksamhetsformen fallföretagen har bytt till och 

förhållandena kring detta. Därigenom vill vi analysera kopplingen mellan händelser och 

omliggande faktorer, vilket vi anser att en fallstudie bäst möjliggör då fallstudier bidrar till att ge 

en djupare analys av ett fall (Merriam, 2009). Eftersom vi inte ämnar att generalisera samt vill få 

en djupare förståelse för fallföretagen och dess aktiviteter kommer personliga intervjuer att 

genomföras för att skapa interaktion mellan forskare och intervjuperson.  

 

2.3.1 Utformning av fallstudien 

Enligt Yin (2007), ska forskningsdesignen beskriva hur forskaren tar sig från "här" till "där”. 

Mellan dessa steg kan det identifieras flera delsteg som ska inkluderas, däribland insamling av 

data och analys. Att utforma en forskningsdesign är viktigt då den har till syfte att undvika en 

situation där empirin och annan data blir irrelevant för det ursprungliga forskningsproblemet. Vid 

utformningen av en fallstudie är det betydande att besluta om det föredras att använda ett eller 

flera fall vid studien, en enfallsstudie eller flerfallsstudie. Vi har använt oss av en flerfallsstudie, 

även kallad jämförande studie (Yin, 2007). Valet av flerfallstudie grundas på att vi vill jämföra 

och analysera olika SMFs etableringsprocess. Enligt Yin (2007) används en enfallsstudie ofta vid 

prövning av en teori samt för att undersöka ett unikt fall. Vår problemformulering angående 

etableringsprocessen kan ej ses som en unik företeelse, då den påvisligen finns hos flera SMF, 

lämpar sig en flerfallstudie bäst för vår studie. Vidare menar Yin (2007) att en fallstudie ofta 

anses vara starkare och mer övertygande. 
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Ytterligare en distinktion behövs göras vid utformningen av studien, nämligen angående om varje 

fall ska bestå av en eller flera analysenheter. Beslutet om att använda sig av en eller flera 

analysenheter grundar sig i forskningsfrågornas utformning samt vilken företeelse som 

undersöks. I vår uppsats har vi använt oss av en analysenhet per fall. Intervjupersonen 

betraktades som en analysenhet. Genom att studera ett flertal olika fallföretag har vi insamlat data 

från olika företag och får på detta sätt en bredare bild och kan jämföra erfarenheter från de olika 

företagen. Våra intervjupersoner är personer med relevant kunskap kring företagens 

internationalisering, de har positioner i företagen där de ansvarar eller har ansvarat för 

internationell försäljning. Personerna har även god kunskap om de aktuella tillväxtmarknader och 

kan därmed bidra med rätt information för vårt specifika ämne.  

 

2.3.2 Betänksamheter vid val av fallstudier 

En kritik riktad mot fallstudier är att viss fakta kan framhävas på ett sätt som kan leda till att 

studien får en missvisande bild (Merriam, 1998). Detta kan emellertid, enligt Yin (2007), 

avhjälpas genom att tillämpa en flerfallsstudie. Vidare riktas kritik mot att problemen i en 

fallstudie kan upplevas bli överdrivna eller förenklade på grund av för få fall. Dessutom händer 

det i vissa fall att resultaten av studien förstoras upp samt att de utsätts för en alltför hög grad av 

generalisering, vilket kan leda till att minska resultatens trovärdighet. Däremot, erbjuder 

fallstudier en god helhetsbild av komplexa situationer, där alla delar i studien hjälper till att ge 

förståelse för den bredare kontexten. De fördelar som existerar med fallstudier överväger 

nackdelarna (Merriam, 1998). 

 

Oavsett vilken forskningsstrategi som väljs vid utförandet av en uppsats finns det fördelar och 

nackdelar. Det viktigaste med valet av forskningsstrategi är att den strategi som bäst hjälper till 

att besvara uppsatsens problem väljs (Merriam, 1998). Med kritiken som finns mot fallstudier 

tagna i beaktning anser vi ändå att en fallstudie är den forskningsstrategi som är bäst lämpad för 

vår uppsats. Att vi i vår uppsats ämnar att få en god helhetsbild av en relativt komplex situation 

samt inte ämnar att generalisera är faktorer som indikerar på att fallstudie är ett lämpligt val för 

oss.  
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2.4 Intervjuer 

Intervjuer i forskningssammanhang kan ses som professionella konversationer vilka är 

strukturerade och utförs med ett syfte i åtanke (Kvale, 1996). Vi har valt att använda oss av 

intervjuer som primärdata, dessa har bidragit med tillräcklig information, vilket gör att ytterligare 

sekundärdata blir överflödig. Att använda sig av intervjuer är vanligt förekommande inom 

samhällsvetenskapen och är även ett viktigt arbetsredskap inom denna forskning. Beroende på 

hur mycket spelrum den intervjuade får kan forskningsintervjuer karakteriseras på olika sätt, 

antingen tillåts ett större utrymme eller ett mindre. Det blir dock svårare att tolka resultaten vid 

ett större spelutrymme (Jacobsen, 1993). Den grad av struktur som används vid 

forskningsintervjuer bidrar med olika dimensioner, där intervjufrågorna kan vara allt från 

standardiserade till öppna (Kvale, 1996). Vid en semi-strukturerad intervju finns en viss struktur, 

denna tar sig form i nedskrivna huvudområden vilka är stödjande i sin funktion. Intervjufrågorna 

kan antingen enbart vara flexibelt skrivna eller är en blandning mellan strukturerade och 

ostrukturerade frågor (Merriam, 2009). Vid en kvalitativ intervju kan en intervjuguide användas. 

Syftet med denna guide är att se till att alla intervjupersoner får möta relevanta och likartade 

teman. Att använda sig av en intervjuguide bidrar även med en säkerhet där de utförda 

intervjuerna är så pass strukturerade att de kan bearbetas och jämföras med varandra (Jacobsen, 

1993).  

 

Vår empiriska datainsamling har främst skett genom personliga intervjuer där vi har besökt 

intervjupersonerna på respektive arbetsplats. Vi valde att genomföra intervjuer ansikte mot 

ansikte för att kunna observera respondenten samt att upprätthålla en naturlig dialog. Vi anser att 

detta hjälper oss att tolka den insamlade datan lättare. Kvale (1996) hävdar att intervjuer som 

primärkälla kan bidra med en djupare förståelse och genom lyhördhet från intervjuaren kan 

grundliga kunskaper fås. Dessa är även berikade av de intervjuades egna erfarenheter. Under 

intervjuerna valde vi att ha en person som förde intervjun och en person som observerade med 

uppgift att se till att all relevant information insamlades. Samtliga intervjuer genomfördes utifrån 

den intervjuguide vi upprättat, denna guide var identisk vid alla intervjutillfällen (för 

intervjufrågor se bilaga 1). Vi delade in vår intervjuguide i fem huvudkategorier med tillhörande 

underfrågor. Enligt Kvale (1996) ska frågorna vid en kvalitativ intervju utformas på ett visst sätt 

för att undvika att ställa ledande frågor. Vi tog detta i beaktning när vi utformade vår 
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intervjuguide. Intervjuguiden är av semi-strukturerad natur, vi anser att denna struktur ger 

intervjupersonerna möjlighet att tala mer fritt kring frågorna. Vidare valde vi att spela in 

intervjuerna och därefter transkribera dem för att kunna återge intervjupersonernas svar korrekt.  

 

2.4.1 Urval 

Valet av fallföretag baseras på kriterierna att de är aktiva på en tillväxtmarknad samt att de kan 

klassificeras som ett SMF. Även det geografiska avståndet påverkade urvalet av fallföretag av 

den orsaken att vi ville föra intervjun genom personlig kontakt.  

 

Dessa kriterier grundades på ämnet vi valt att undersöka samt att kunna säkerställa att relevant 

fakta utkom ur intervjuerna. Vi antog att det skulle vara lättare att veta vem vi skulle vända oss 

till samt ha möjlighet att personligen intervjua i ett SMF än i ett MNF. Anledningen till detta 

baserade vi på kännedomen om att i ett MNF kan individen vi vill rikta oss till vara otillgänglig 

för mindre undersökningar samt geografiskt sätt ligga utanför vårt spannområde. Då vi valt att 

genomföra en semistrukturerad intervju ansåg vi att en intervju ”ansikte mot ansikte” med 

intervjupersonen skulle vara till fördel framför intervjuer genomförda via 

kommunikationsverktyg, exempelvis telefon- och mejlintervju. Detta för att möjliggöra för en 

avslappnad och personlig intervju vilken ger möjlighet åt observatören att infoga eventuella 

uppkommande följdfrågor. 

 

De intervjupersoner vi intervjuat har liknande positioner inom företagen och är verksamma inom 

försäljning samt har erfarit och till viss del agerat som beslutsfattare i en etableringsprocess. Vi 

ansåg att det var av stor vikt att välja personer inom företag som har upplevt en sådan förändring 

och därmed besitter kunskap och erfarenheter inom det ämne vi valt att undersöka. I följande 

stycke presenteras en kort redogörelse av respektive fallföretag. (Utförligare information 

återfinns i empirin). 

 

2.4.1.1 Intervjupersoner 

Anders Berg, Key Account Director Globalsales på Aura Light. Intervjuades i Karlskrona den 27 

april 2012.  
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Mattias Johnsson, försäljningschef på Läckeby Products. Intervjuades i Kalmar 3 maj 2012. 

 

Lars Hammarstedt, försäljning och marknadsansvarig på Norden Machinery. Intervjuades i 

Kalmar den 4 maj 2012. 

 

Susanne Hägerstrand, Customer Serivce Manager och f.d försäljningschef på Cascades Djupafors 

AB. Intervjuades i Kallinge den 3 maj 2012. 

 

Tomas Fredriksson, Marknadschef på GN Industri AB. Intervjuades i Ronneby den 10 maj 2012. 

 

Patrik Siljemark, Verkställande Direktör (VD) på Gransjöverken AB. Intervjuades i Gransjö den 

11 maj 2012.  

 

2.5 Undersökningskvalitet 

Oavsett vilket tillvägagångssätt som används för att samla in data, måste den alltid examineras 

kritiskt för att undersöka till vilken utsträckning datan är reliabel och valid (Bell, 2010). Trohet 

och äkthet är begrepp som anses vara starkt förknippade med kvalitativa intervjuer eftersom de 

inte lägger samma fokus mätbarhet som reliabilitet och validitet (Bryman, 2011).  För att 

resultatet skall vara pålitligt måste data hanteras på ett korrekt sätt och validitet samt reliabilitet 

måste genomsyra insamlingen av data, hur den tolkas, analyseras och presenteras (Merriam, 

2009). 

 

2.5.1 Trovärdighet och äkthet 

Trovärdighet i en studie behandlar hur väl forskaren kan förmedla en trovärdig bild av 

verkligheten. Trovärdighet kan säkerställas genom att forskningen utförs i enlighet med de 

föreskrifter som finnes samt att utomstående får ta del av resultatet för att bekräfta forskarens 

uppfattning om verkligheten. Äkthet är en viktig komponent vid källkritik för att bekräfta att 

undersökningen gett en rättvisande bild av problemet och slutsatsen (Bryman, 2011).   
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2.5.2 Validitet  

Validitet är en utformning av forskning designad för att ge trovärdiga slutsatser (Bell, 2010). 

Validiteten av forsknings resultat är inte garanterad genom att åter igen följa samma föreskrivna 

förfarande, detta beror istället på relationen mellan slutsatsen och verkligenheten (Maxwell, 

2010).  

 

Intern validitet kan beskrivas till vilken utsträckning som den dragna slutsatsen och resultatet 

överensstämmer med verkligheten, här bevisas författarens förmåga att fånga upp det som är 

relevant. Denna data måste sedan tolkas i relevans till verkligheten, men då siffror och ord är 

subjektiva samt abstrakta och nära bundet till symbolik kan det aldrig bli verkligheten själv. 

Därav är validiteten alltid relativ och ska ses som ett mål. (Merriam, 2009). I vår uppsats har vi 

använt oss av en stor omfattning av litterära källor, som vetenskapliga artiklar, tryckta böcker och 

rapporter. Till den empiriska datainsamlingen har vi utformat en intervjuguide utifrån vår 

teoretiska referensram, detta bidrar till att intervjufrågorna blir högst relevanta för vårt syfte.  

 

Extern validitet visar i vilken grad resultatet kan appliceras på andra situationer och då till vilken 

utsträckning det går att generalisera. Kritiken som kan framkomma ur detta utgår från 

möjligheten att generalisera utifrån enbart ett eller ett mindre antal fall (Merriam, 2009). Det 

finns en viss grad av extern validitet då vi valt att utföra en flerfallsstudie. Fler fallföretag skulle 

möjligen kunna öka den externa validiteten. 

 

2.5.3 Reliabilitet  

Reliabiliteten är verktygets tillförlitlighet och handlar om hur väl verktyget motstår 

slumpinflytanden.  När det inte är möjligt att erhålla ett mått på reliabiliteten kan det göras ett 

försök att försäkra sig om undersökningens tillförlitlighet på andra sätt. Reliabiliteten kan alltså 

beskrivas som i vilken grad ett visst resultat kan upprepas och återskapas (Yin, 2007).  Men 

eftersom en kvalitativ studie görs i samverkan med individer vars beteende aldrig är statiskt, 

måste förhållanden manipuleras kring en studie för att kunna upprepas på precis samma sätt 

(Merriam, 2009). Vi har använt oss av samma intervjuguide vid samtliga intervjuer. Vidare har vi 

även spelat in dessa för att ha tillgång till de egentliga svaren för att ge en rättvisande bild av den 

empiriska datan.  
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3. Teoretisk referensram  

 

I detta kapitel presenteras den teoretiska referensramen. Inledningsvis följer en redogörelse av 

Uppsalamodellen, Nätverksmodellen vilka är välkända teorier inom internationalisering. 

Därefter presenteras de tre olika tillvägagångssätten ett företag kan använda sig av för att 

etablera sig på en marknad, vilket följs av byte av etableringssätt, engagemang och prestation. 

 

 

3.1 Internationalisering av företag 

3.1.1 Uppsalamodellen 

Ett flertal studier inom internationella affärer har påvisat att internationalisering av företag är en 

process där företagen gradvis ökar sitt internationella engagemang (Johanson & Vahlne, 1977). 

Många företag startar sin internationella verksamhet medan de fortfarande är relativt små och 

därefter utvecklar de gradvist den utländska verksamheten (Johanson & Wiedersheim-Paul, 

1975). I Uppsalamodellen anses internationaliseringsprocessen påverkas och drivas av samspelet 

mellan kunskapen om internationella affärsverksamheter och engagemanget till internationella 

marknader. Modellen fokuserar på en gradvis förvärvning, integrering och användning av 

kunskap om de internationella marknaderna. Vidare fokuserar den på det inkrementellt ökande 

engagemanget till utländska marknader (Johanson & Vahlne, 1977).  

 

Johanson & Vahlne (1977) baserar sin modell på empiriska observationer, vilka gjordes av 

svenska företag. Dessa observationer visade att företagen ofta utvecklade sin internationella 

verksamhet i små steg istället för att göra stora utländska produktionsinvesteringar vid enstaka 

tillfällen. Oftast började företagen med att exportera till ett land via en agent, senare etablerade de 

en lokal säljenhet och slutligen valde vissa företag att börja producera på den utländska 

marknaden. Denna utveckling visar ett ökat marknadsengagemang från företagen. Enligt 

Johanson & Wiedersheim-Paul (1975) är tidsordningen för de olika etableringarna relaterade till 

den upplevda psykiska distansen mellan den inhemska och den utländska marknaden. Psykisk 

distans påverkar även valet av utländsk marknad då företag tenderar att etablera sig först på 

marknader där den psykiska distansen uppfattas som relativt låg (Johanson & Vahlne, 1977).  



TEORETISK REFERENSRAM 

 

26 

 

 

Figur 2. Etableringskedjan.  Anpassad från Forsgren och Johanson (1975, s. 16) i Hollensen (2011, s. 75) 

 

Modellen som utvecklades bestod av två parametrar: resursförbindelser till den utländska 

marknaden (marknadsengagemang) och kunskap om utländska marknader och verksamheter. 

Dessa visar hur internationaliserat företaget är. Vidare består modellen av två 

förändringsaspekter: engagemangsbeslut och nuvarande aktiviteter, vilka visar förändringar i 

företagets internationaliseringsprocess och hur internationaliseringen är utförd. Graden av 

marknadsengagemang är högre ju fler resurser som integrerats i den utländska marknaden, vissa 

aktiviteter kräver att fler resurser är integrerade, vilket i sin tur leder till högre 

marknadsengagemang. Företagets nuvarande aktiviteter påverkas av de engagemangsbeslut som 

tas, samtidigt som dessa är tagna utifrån den marknadskunskap som företaget besitter. Vidare 

anses kunskap vara något som utvecklas gradvist, vilket gör att den internationella expansionen 

sker inkrementellt (Johanson & Vahlne, 1977). Företag kan med en ökad kunskap om 

marknaden, vilken de förvärvar med tiden, således förbinda fler resurser till marknaden och på 

det sättet öka sitt marknadsengagemang. Med en ökad kunskap kan företag etablera sig på 

marknader med större psykisk distans och de kan byta till ett etableringssätt vilket kräver ett 

högre engagemang.  

 

Uppsalamodellens fokus på den gradvisa förändringen är i synnerhet användbar i beskrivningen 

av SMFs exportbeteende under de initiala stegen av sin internationaliseringsprocess (Forsgren 
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1989; Johanson & Vahlne, 1990). Detta bekräftar vikten av den gradvist ackumulerade 

erfarenheten i förklaringen av det internationella beteendet hos SMF (Rialp & Rialp, 2001). Det 

finns även andra modeller som styrker det faktum att SMFs internationalisering är inkrementell 

och där olika steg i internationaliseringsprocessen karakteriseras av olika typer av engagemang 

(Cavusgil, 1980; Reid, 1981). Internationaliseringsprocessen har en ackumulerande karaktär med 

tanke på att företag tenderar att stiga mot ökade nivåer av engagemang, när de väl har 

ackumulerat erfarenheter från förgående nivåer (Rialp & Rialp, 2001). 

 

 

Figur 3. Uppsalamodellen (Johanson & Vahlne, 1977) 

 

I Uppsalamodellen är risk omvandlat med det matematiska uttrycket: Ri = Ci * Ui. I denna formel 

står Ri för den existerande marknadsrisksituationen och är produkten av existerande 

marknadsengagemang, Ci, och den existerande marknadsosäkerheten, Ui. ’i’ står för en viss 

marknad (Johanson & Vahlne, 1977). En ökad risk inträffar inte enbart som en konsekvens av en 

ökad verksamhetsgrad på utländska marknader, den följs även av en ökad osäkerhet. För att 

åstadkomma en riskreducering genom att öka engagemanget krävs det att marknadskunskapen 

påverkar nivån av osäkerhet. Detta innebär att en riskreducering enbart är möjlig om mängden 

kunskap som erhålls genom den ökade verksamhetsgraden är tillräcklig för att hantera den initiala 

orsaken till osäkerheten, vilket framkallade den högre risken. Processen för att minska riskerna, 

vilken är inducerad av att verksamhetens storlek ökar, är mer komplex att förstå. Det går inte att 

hävda att risken direkt minskar med ett ökat engagemang, enligt Uppsalas riskformula ökar 

risken när engagemanget ökar. Icke desto mindre kan osäkerheten minska på grund av ett ökat 
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engagemang, osäkerheten minskar proportionerligt med en verksamhetsökning på den utländska 

marknaden. Därmed är tid en viktig aspekt när det gäller osäkerhet i 

internationaliseringsprocessens mekanism, företagets nuvarande aktiviteter är grunden för 

kunskapsförvärvning och desto mognare verksamheten blir desto mindre blir osäkerheten 

(Figueira-de-Lemos et al., 2010).  

 

3.1.1.1 Kritik till Uppsalamodellen 

Det har riktats olika kritik mot Uppsalamodellen, bland annat att den är för deterministisk (Calof 

& Beamish, 1995; Melin, 1992; Reid, 1983). Detta, tillsammans med den inkrementella 

karaktären, leder till en exkludering av andra strategiska alternativ där företag exempelvis sätter 

upp produktion direkt (Melin, 1992). Vidare ignorerar den det faktum att företag kan få tillgång 

till kunskap via existerade relationer i sitt nätverk. Företag behöver därmed inte ha exakt samma 

erfarenheter som de andra företagen i nätverket för att kunna förvärva den kunskap som de 

besitter. Uppsalamodellen fokuserar även mer på det erfarenhetsbaserande lärandet och inte på 

hur information anskaffad genom att imitera, integrera människor och företag eller leta efter ny 

information kan leda till kunskap (Forsgren, 2001). Johanson & Vahlne (2003) menar att vi har 

en situation där gamla modeller över internationaliseringsprocessen fortfarande används i en hög 

grad samtidigt som ett flertal studier förespråkar att nya modeller med ett nätverksperspektiv bör 

utvecklas. Vidare anser de att även om ett nätverksperspektiv används, är en 

internationaliseringsprocess i likhet med Uppsalamodellen att förvänta. Resultatet av processen 

kommer fortfarande att vara baserat på samspelet mellan erfarenhetsbaserad kunskapsutveckling 

och engagemang, dock är dessa inte relaterade till en marknad utan till potentiella och existerande 

relationer.  Företag lär sig genom sina relationer, vilket möjliggör en penetrering av nya 

marknader där de sedan kan utveckla nya relationer och i sin tur nya plattformar för penetrering 

av ytterligare marknader. 

 

3.1.1.2 Revidering av Uppsalamodellen 

Johanson & Vahlne (2009) valde att revidera den ursprungliga modellen mot bakgrund av de 

förändringar som har skett i företagspraxis och nya teoretiska framsteg som gjorts sedan 1977. I 

jämförelse med hur företagsklimatet var när de utvecklade modellen är det idag sett som ett nät 

av relationer, det vill säga ett nätverk, snarare än marknader med många självständiga 
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leverantörer och kunder. I den reviderade modellen hävdar de att existerande affärsrelationer har 

en betydande inverkan på vilka geografiska marknader ett företag beslutar att etablera sig på och 

vilket etableringssätt som ska användas. Detta beror på att nätverken möjliggör identifiering och 

exploatering av nya möjligheter. Den grundläggande strukturen i den nya modellen är densamma 

som i den från 1977, emellertid har några mindre ändringar gjorts vilka kan ses i figur 4. 

 

 

Figur 4. Reviderade Uppsalamodellen (Johanson & Vahlne, 2009)  

 

3.1.2 Nätverksmodellen  

Nätverksmodellen ser företaget som en aktör som måste sättas i relation till andra aktörer på 

marknaden. Ett företag ska inte ses som en isolerad enhet, utan som en del i ett nätverk. På detta 

sätt är företaget beroende av andra företag på marknaden, då de kontrollerar olika resurser. Ett 

företag får tillträde till dessa resurser genom sin position i nätverket och det inhemska nätverket 

kan därför nyttjas som länkar till internationella nätverk. På detta sätt är företag anslutna till 

relationer över hela världen (Johanson & Mattson, 1988). För att ingå i ett redan existerande 

nätverk krävs det att andra aktörer motiveras av att delta i en potentiell interaktion, något som kan 

vara resurskrävande samt kräva att flera företag anpassar sitt sätt att bedriva sin verksamhet 

(Hollensen, 2007). 

 

I Nätverksmodellen analyseras företaget utifrån ett externt perspektiv med fokus på de 

kringliggande nätverken, det är inom detta nätverk företaget kommer att finna sina kunder, 

leverantörer och konkurrenter (Ford et al., 2007). I ett affärsnätverk är aktörerna autonoma och 
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kopplade till varandra genom relationer. Relationerna befinner sig i en ständig dynamisk 

utvecklingsprocess, vilken kan modifieras som en reaktion på förändringar i omgivningen (Ford 

et al., 2007; Hollensen, 2011). De band som knyter samman relationer kan bestå av teknik, 

ekonomi, och personliga relationer (Johanson & Mattson, 1988). Vidare anses inte SMF vara den 

enda parten som utvecklas av ett nätverk, själva nätverket utvecklas till att utforma en enhet där 

dess konkurrensfördelar bygger på organisatorisk sammanhållning och ackumulering av resurser 

(Törnroos, 2002). 

 

Företagets internationalisering är en naturlig utveckling av sin nätverksrelation med utländska 

aktörer och företag. Nätverket förser företaget med värdefull information, vilket skulle kräva 

mycket tid och stora kostnader för företaget att förvärva på annat sätt. Nätverk blir således en 

mekanisk process som möjliggör snabb internationalisering (Mtigwe, 2006). Då SMF ofta har 

begränsade resurser kan de internationaliseras genom att använda andra strategier och agera 

annorlunda till skillnad från större företag. Kundantalet på marknaden, där företaget driver sin 

verksamhet, är viktigare för SMF än att vara verksamma på ett flertal marknader (Hadley & 

Wilson, 2003). Genom att bilda nätverk förbättrar SMF sitt internationaliseringsarbete och 

förbättrar sin framgångspotential (Ghauri et al., 2003). Företags relationer med aktörer, vilka har 

internationella aktiviteter och erfarenhet, kan introducera dem till en internationell arena även om 

det inte var ett medvetet beslut av företaget. Detta medför att företaget omedelbart kan bli globala 

(Mtigwe, 2006). Enligt Johanson & Mattson (1988) är internationalisering en process genom 

vilket ett företag med hjälp av sina utländska nätverkspartners fastställer och utvecklar utländska 

marknadspositioner. Detta kan uppnås genom: 

 

 Internationell expansion: Ett företag penetrerar nya utländska marknader genom sin 

relation till nyförskaffade utländska nätverkspartners.   

 Penetrering: Företaget utökar sitt resursåtagande på marknader där de redan har 

aktiviteter. 

 Internationell integration: Företaget samordnar sina internationella nätverksaktiviteter, 

vilka är utbredda kring ett antal länder. 
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Detta teoretiska perspektiv bidrar till erkännandet av att ett företags internationalisering inte är en 

soloprestation utan ett resultat av relationerna i ett nätverk, både de formella och informella 

relationerna. Ofta är en tredje part involverad i ett företags internationalisering i form av statliga 

stödprogram, utländsk distribution, marknadsföringsagenter samt lokala eller utländska partners. 

Det är därför viktigt att företaget organiserar dessa för att kunna dra maximalt nytta av ett nätverk 

(Mtigwe, 2006). 

 

3.2 Utlandsetablering 

3.2.1 Etableringssätt 

När ett företag beslutat om sina målsättningar för en vald marknad är nästa steg att utse vilket sätt 

de vill penetrera och etablera sig på den nya marknaden.  Den valda etableringssätt kan ses som 

den första beslutsnivån i en vertikal internationaliseringsprocess (Hollensen, 2011).  

Etableringssätt kan ses som ett institutionellt arrangemang för införsel av ett företags produkter 

och tjänster till en utländsk marknad. Dessa tre arrangemang består av export, samarbetsbaserad 

etablering samt hierarkisk etablering (Root, 1994).  

 

 

Figur 5. Etableringssätt  
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3.2.1.1 Etablering genom export 

Om ett företag väljer att etablera sig via export produceras företagets produkter på 

hemmamarknaden eller i ett tredje land, för att sedan exporteras indirekt eller direkt till 

värdlandet. Export det mest förekommande sättet för ett företag att etablera sig på en utländsk 

marknad (Hollensen, 2011). När ett företag ska etablera sig på en utländsk marknad för första 

gången måste de överkomma osäkerheter angående sin konkurrenskraft på främmande 

marknader. Företaget är därför intresserat av att minska potentiella risker på den nya marknaden 

snarare än att maximera sin kontroll över verksamheten på den utländska marknaden. Export 

används ofta i den initiala etableringen på en marknad för att sedan stegvis övergå i en egenägd 

enhet (Root, 1994).  

 

Små företag som väljer att etablera sig genom export har fler fördelar jämfört med större företag. 

De kan agera snabbare på förändringar och möjligheter på marknaden, lättare samkoordinera 

administrering av exporten samt ha lättare att förvärva information om sina kunder. En oväntad 

order, mottagen från en köpare i ett annat land, samt att en nationell kund expanderar 

internationellt kan framkalla en vilja att undersöka sin verksamhets potential till 

internationalisering (Young et al., 1989). 

 

Indirekt export 

Vid indirekt export hanterar inte tillverkaren exportaktiviteterna, de omhändertas av inhemska 

mellanhänder (Root, 1994). Vidare är tillverkaren inte involverad i försäljningen på den 

utländska marknaden. Försäljningen kan därför liknas vid en inhemsk transaktion, där företaget 

inte tar del av marknadsföringen på den globala marknaden (Young et al., 1989). Denna 

exportstrategi är lämplig för ett företag som har begränsade mål gällande sin expansion på en 

internationell marknad samt ett företag som har begränsade resurser att binda till 

internationalisering (Rialp & Rialp, 2001). Att använda sig av mellanhänder medför risker. 

Företaget har väldigt liten kontroll över hur produkten blir marknadsförd på den utländska 

marknaden och kan riskeras säljas genom olämpliga kanaler, vilket kan skada företagets rykte. 

Företaget har heller ingen eller mycket lite kontakt med den utländska marknaden, vilket medför 

att de kan gå miste om värdefulla kontakter och information om marknaden (Hollensen, 2011).  
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Exportagent  

Ett sätt för företag att exportera sina produkter på är att använda en exportagent. Somliga företag 

inser inte sin produkts potential och värde förrän de blir kontaktade av en representant från ett 

främmande företag. Denne vill köpa produkten direkt från tillverkningen och exportera, 

marknadsföra och distribuera produkten till nya marknader. Representanten är statuerad på den 

inhemska marknaden och blir på detta sätt också en inhemsk köpare som söker igenom den 

utländska marknaden. Vidare kan även en exportagent ha till uppgift att lokalisera produkter som 

är efterfrågade av främmande köpare som redan lagt bud på produkten. En exportagent tenderar 

att favorisera det företags produkter som är starkt eftertraktade på marknaden. Därför riskerar ett 

företags produkter att inte få tillräckligt med fokus från agenten. Eftersom en agent kräver 

provision, kan detta exportsätt även bli dyrt i längden (Young et al., 1989). Ur exportörens 

synvinkel, är en exportagent ett enkelt sätt att exportera sina varor på och medför en mycket liten 

risk. Exportsättet erbjuder en väldigt liten kreditrisk, företaget behöver endast överlämna 

produkten i enlighet med ordern och behöver därefter inte ta ansvar för transporten (Hollensen, 

2011). 

 

Mäklare 

En mäklare finns på den lokala marknaden och fungerar som ett medium för att föra säljare och 

köpare samman. Mäklaren arbetar för provision från uppdragsgivaren och är expert i att utföra 

avtalsmässiga funktioner. Vidare hanterar de inte själva produkten, vilket kan bidra till en 

missvisande förståelse för produkten (Root, 1994). 

 

Exporthus  

Exporthus är företag vilka agerar som en exportavdelning till en mängd olika företag. Företaget 

bedriver verksamhet för de tillverkare de representerar och all kommunikation samt upprättande 

av kontrakt förhandlas med köparen i tillverkarens namn. Dock måste alla ordrar fastställas av 

tillverkaren (Rosenblom & Andras, 2008). På detta sätt kan ett exporthus sprida sin försäljning 

och administrationskostnader över fler produkter och företag samt reducera transportkostnader 

(Hollensen, 2011). Dock har exporthus en begränsad kontroll och information om marknaden, 

deras försäljning kan därför tendera att bli begränsad (Young et al., 1989) 
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Handelsföretag  

Handelsföretag spelar en central roll i olika områden som transport, förvaring, finans, teknologisk 

överföring, kompetensutveckling, regional utveckling, försäkring och agerar som konsulter. Den 

mängd av tjänster som erbjuds skiljer handelsföretag från andra konsultföretag (Hollensen, 2011).  

 

Snålskjutsproduktion 

Snålskjutsproduktion innebär att ett företag säljer produkter till en utländsk marknad genom ett 

större företags distributionsanläggningar (Young et al., 1989). Ett mindre företag väljer att “rida” 

på ett större för att använda sig av dess internationella aktiviteter. Detta gör att det ”bärande” 

företaget kan maximera användandet av sina lokala säljenheter, företaget får betalt genom 

provision och agerar därför som en agent för det ”ridande” företaget (Root, 1994). Fördelen för 

det ”ridande” företaget är att de har tillgång till en erfaren exportör. Det är viktigt att hitta en 

lämplig partner då det ”ridande” företagets produkter kan riskera att hamna i skymundan (Young 

et al., 1989).  

 

Direkt export  

Denna form av export innebär att en producent säljer direkt till en importör, agent eller annan 

mellanhand på en utländsk marknad (Root, 1994). Vidare kännetecknas detta etableringssätt av 

låg risk och låg kontroll (Hollensen, 2011). När ett företag känner mer tillit till sin egen kapacitet 

kan de besluta sig för att åta egna exportuppdrag. En direkt exportkanal är en kedja av 

marknadsföringsorgan som länkar ett inhemskt tillverkningsföretag till de slutliga köparna av 

produkten (Root, 1994). Direkt export kräver kunskap om förfaranden vid transport och 

internationella betalningsmetoder. Startkostnaderna är högre på grund av större informationskrav 

och högre risk jämfört med indirekt export. Företaget vinner dock fördelar som delvis eller full 

kontroll över strategin för den utländska marknaden, större kontroll över hur produkten 

marknadsförs, snabbare feedback och bättre skydd av dess patent och varumärke (Cavusgil et al., 

2002).   

 

Direktförsäljning 

Detta är ett alternativ vilket innebär att försäljningsrepresentanter från hemmamarknaden används 
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på utländska försäljningsområden. De innehar en detaljerad kunskap av företaget och har en hög 

grad av kontroll och information. Representanten kan dock lida av brist på kunskap om 

marknaden samt att resandet kan uppta mycket tid och pengar, samtidigt som företaget blir 

beroende av det utländska landet och språkbarriärer kan leda till missförstånd (Young et al., 

1989).  

 

Distributörer 

En distributör är ett självständigt företag som för lagerhållning av en tillverkares produkt. 

Distributören har stor frihet att välja vilka kunder de vill ha och vad prisnivåerna ska ligga på. 

Vinsten är skillnaden mellan försäljningspris och inköpspris. I många fall äger och driver 

distributörer grossist- och detaljhandelsanläggningar, lager samt reparationsanläggningar. När en 

distributör har förhandlat med sin exportör om priset, tjänster och distribution, lägger 

distributören sitt fokus på att arbeta med sin egen verksamhet och återförsäljare. (Hollensen, 

2011). Distributören har stor erfarenhet av marknaden och kan erbjuda kundtjänst samt inneha 

stor kontroll över sina aktiviteter (Young et al., 1989). En distributör söker ofta efter exklusiva 

rättigheterna till ett visst försäljningsområde och representerar tillverkaren allmänt i alla aspekter 

av försäljning och service i området. Exklusiviteten innebär stora kapitalinvesteringar som kan 

krävas av distributören (Hollensen, 2011). Dock, om företaget skulle känna ett behov av att 

utvecklas vilket skulle kräva nya kanaler till marknaden, kan det bli kostsamt att avsluta 

förbindelsen med distributören (Young et al., 1989). 

 

Agent 

En agent är ett självständigt företag som säljer produkter till kunder för tillverkarens räkning. 

Agenten hanterar inte produkten och ser därför sällan produkten eller lagret. De erhåller en 

förutbestämd provision som betalas av tillverkaren (Root, 1994). Det finns olika typer av agenter, 

somliga säljer endast ett företags produkter och andra säljer för olika företag, vilka ofta kan vara 

konkurrenter till varandra. Om en agent hanterar fler än ett företags produkter kan agenten 

tendera att fokusera på den mest eftertraktade produkten. Detta kan leda till att ett företags 

produkt inte får samma fokus och försäljningen sjunker. Genom en agent erhåller 

tillverkningsföretaget mer kontroll och information än genom indirekt export och har en ständig 

närvaro på marknaden (Young et al., 1989). Vidare har en agent ofta en bättre kännedom om 
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marknaden än exportören, samt ett redan existerande nätverk och kunder. De har ett direkt 

incitament att sälja antingen genom kommissionen eller vinstmarginal, men eftersom deras 

provision är bunden till försäljning kan en agent vara ovillig att ägna mycket tid och kraft på att 

utveckla en marknad för en ny produkt. Dessutom kan en agent se sig som en inköpsagent för 

sina kunder snarare än som en säljande agent för exportören (Hollensen, 2011). 

 

3.2.1.2 Samarbetsbaserad etablering 

De samarbetsbaserade etableringssätten innebär upprättande av kontrakt mellan två parter. Dessa 

kontrakt är ofta början på ett långsiktigt förhållande mellan parterna. De samarbetsbaserade 

etableringssätten används då ett företag inte kan eller finner det icke önskvärt att leverera sina 

produkter till utländska marknader från hemmamarknaden eller från produktion i ett tredje land 

(Young et al., 1989). Vidare används de då ett företag innehar en konkurrensfördel av något slag, 

vilken den har svårt att nyttiggöra, exempelvis på grund av bristande resurser. En 

samarbetsbaserad etablering möjliggör att denna konkurrensfördel överförs till en andra part som 

kan hjälpa till att exploatera den. Primärfunktionen med dessa etableringssätt är att fungera som 

verktyg för överföring av kunskap och färdigheter mellan parterna och på detta sätt tillvarata 

varandras styrkor (Hollensen, 2011).  

 

Samarbetsbaserad etablering skiljer sig från export och hierarkisk etablering då de innebär delad 

risk, kontroll och ägarskap mellan de kontrakterande parterna (Hill, 2005). De samarbetsbaserade 

etableringssätten kan ta många former men till de viktigaste hör licensering, franchising och joint 

venture (sammanslagning) (Hollensen, 2011). 

 

Licensering  

Licensering innebär att en part beviljar en annan part rättigheter att mot betalning tillverka en viss 

produkt under en bestämd tid (Hollensen, 2010). Därmed får licenstagaren tillgång till patent, 

resurser och varumärken erhållna av licensgivaren (Cavusgil et al., 2002). Dessa är ting som en 

annan part än ägaren till dessa annars är förbjudna enligt lag att använda (Young et al., 1989).  

 

Licensering används med fördel av ett företag som inte önskar hänge en stor mängd resurser till 

en marknad som är förknippad med hög risk. Vidare används licensering då ett företag önskar få 
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tillgång till en marknad, men på grund av omständigheter på den utländska marknaden förbjuds 

tillträde. Det kan exempelvis handla om restriktioner som förbjuder utländska företag att etablera 

sina egna faciliteter på marknaden då staten vill skydda de inhemska företagen (Hill, 2005) 

Vidare kan den inhemska marknaden skyddas genom höga tullar och kvoter som begränsar 

mängden av en viss produkt som får importeras. Licensering ger möjlighet att undgå detta genom 

att istället för att importera en fysisk produkt importeras immateriella tillgångar. Detta kan 

exempelvis vara patent och varumärken som används för att tillverka produkten på den utländska 

marknaden (Root, 1994).  

 

En viktig aspekt företag bör ta i beaktning vid beslutet att ingå licensavtal med en annan part är 

om de är beredda att lägga ett sådant stort ansvar i kontrahentens händer. Att ingå licensavtal 

medför stort ansvar på licenstagaren och en brist på kontroll över produktionsförloppet (Hill, 

2005). Att upprätta ett licensavtal kan ta tid, lagar och komplex byråkrati på den utländska 

marknaden kan försena förloppet och medföra att marknadspenetrationen fördröjs. Vidare kan 

förhandlingsprocessen dra ut på tiden om inte parterna kommer överrens. Tillväxtländer är de 

länder som har de största hindren mot att upprätta licensavtal. Den främsta faktorn som försvårar 

upprättandet av kontrakten är valutakontroller. Av olika tillväxtländer är det de östeuropeiska 

länderna som utmärker sig som att ha minst hinder när det gäller att upprättandet kontrakt av 

detta slag (Young et al., 1989).   

 

Franchising  

Franchising kan beskrivas som en mer komplex form av licensering och innebär att ett företag 

säljer ett helt affärskoncept, vilket franchisetagaren är bunden att tillämpa (Hill, 2005). Vidare 

förser franchisegivaren franchisetagaren med utrustning, upplärning och ekonomisk assistans. 

Detta sker i gengäld mot betalning från franchisetagaren (Cavusgil et al., 2002). Franchising 

avviker från licensavtal genom att det främst tillämpas av serviceföretag (Hill, 2005). På grund av 

den växande tjänstesektorn har andelen franchiseföretag ökat avsevärt under de senaste 

decennierna (Hollensen, 2011).  

 

Franchising bidrar till möjligheten att snabbt penetrera en marknad (Hill, 2005). Genom 

franchising är det lättare att etablera sig på utländska marknader i en större skala än vad andra 
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etableringssätt erbjuder. Vidare ger franchising fördelar som låg risk och möjligheten att nyttja 

standardiserad marknadsföring framställd av franchisegivaren (Hill, 2005). Dock medför detta 

etableringssätt att franchisegivaren har låg kontroll över franchisetagarens affärer, vilket kan leda 

till att företagets rykte tar skada om denne missköter sig (Hollensen, 2011).   

 

Joint Venture 

Ett joint venture innebär en sammanslagning av två företag som tillsammans skapar en tredje 

enhet (Hollensen, 2011). Vanligtvis är det ett jämt fördelat ägandeskap mellan de två företagen, 

det vill säga de båda företagen äger femtio procent vardera av den skapta enheten (Hill, 2005). 

Dock kan företag likaså ingå ett joint venture med minoritet eller majoritet ägarskap (Cavusgil et 

al., 2002).  Ett joint venture ingås med syftet att skapa nya produkter och tjänster och/eller att få 

möjligheten att penetrera en ny internationell marknad (Beamish & Lupton, 2009). Ett ingående 

av ett internationellt joint venture gynnar ett företag genom att det får tillgång till det lokala 

företagets kunskap om marknaden vad gäller exempelvis kultur, språk, konkurrensklimat samt de 

politiska förhållandena. Vidare innebär ett internationellt joint venture delade risker och 

kostnader (Hill, 2005).  Ytterligare en fördel sammanslagning med en andra part ger är tillgången 

till den lokala partnerns nätverk. Detta är speciellt fördelaktigt på marknader med svaga 

institutioner och där det kan vara svårt att på egen hand bli medlem i ett nätverk (Delois & 

Beamish, 1999).  Genom ett joint venture tar båda parterna tillvara på varandras styrkor och kan 

tillsammans skapa nya konkurrensfördelar (Cavusgil et al., 2002). På marknader som är 

förknippade med höga risker är joint venture ett av de vanligaste sätten att penetrera marknaden. 

De ovannämnda fördelarna med en lokal partner tenderar att utkonkurrera alternativet att bygga 

upp helt egenägda enheter (Beamish & Lupton, 2009). 

 

Denna etableringsform medför vissa svårigheter, frågan om att överföra resurser som kunskap 

och rutiner mellan parterna kan bidra till stora problem. För att lyckas med detta på ett effektivt 

sätt bör parterna lägga vikt vid att utveckla gemensamma organisationsrutiner (Hill, 2005). Joint 

ventures kan även vara svårhanterade på grund av att de olika parterna kan ha kolliderande 

målsättningar (Beamish & Lupton, 2009). Detta kan leda till att ena parten känner missnöje med 

samarbetet medan den andra anser att sammanslagningen fungerar väl (Glaister & Buckley, 

1998). Därför är det viktigt att redan i förhandlingsstadiet bestämma hur sammanslagningens 
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framgång ska mätas (Hill & Hellreigel, 1994). Enligt Young et al. (1989) tenderar ett joint 

venture där en av parterna går med på att spela en mer passiv roll att fungera bättre, då man 

undkommer dispyter angående beslutsfattande och dylikt. Vidare menar författarna att de två 

parterna bör lägga vikt vid att utveckla ett välfungerande förhållande för att aktiviteterna i ett 

joint venture ska fungera smidigt. 

 

I ett joint venture med en lokal partner på en tillväxtmarknad är det ofta det västerländska 

företagets teknologiska kunskap och produkter som ses som attraktivt. För det västerländska 

företaget är det den lokala partnerns kunskap och färdigheter att genomföra aktiviteterna som är 

det attraktiva (Cavusgil et al., 2002).  

 

3.2.1.3 Hierarkisk etablering 

Hierarkisk etableringsform tillskriver det egna företaget fullt ägarskap samt kontroll vid 

beslutsfattande (Hill, 2005). Vid valet att använda sig av en hierarkisk etablering kan företaget 

välja att antingen förvärva ett redan existerande företag eller att uppföra en egen lokal enhet 

(greenfieldinvetsering). Detta beslut avgörs ofta beroende på vilka förhållanden som råder på 

målmarknaden. Om ett företag önskar att träda in på en marknad där det redan existerar stora 

väletablerade företag, samt om det finns andra globala aktörer som önskar etablera sig på samma 

marknad, kan ett företagsförvärv vara att föredra då det möjliggör en snabbare 

marknadspenetration (Cavusgil et al., 2002). Vidare ska det beslutas om vilken typ av enhet 

företaget vill etablera. Somliga företag väljer att enbart etablera en lokal försäljnings-/eller 

marknadsföringsenhet medans andra väljer att flytta hela sin produktion till den nya marknaden 

(Young et al., 2002).  

 

Att använda en hierarkisk etablering kan vara både riskfyllt och kostsamt för ett företag i 

jämförelse med att använda sig utav export eller något av de samarbetsbaserade etableringssätten.  

Det egna företaget måste själv stå för kostnaderna för uppförandet av en ny 

produktionsanläggning eller etableringen av en lokal säljenhet, samt vid valet av ett 

företagsförvärv, bära kostnaderna för detta. Vidare kan det anses riskfyllt att binda en stor mängd 

resurser på en utländsk marknad där ofta språk och kultur skiljer sig från den egna marknaden 
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(Hill, 2005).  På grund av de stora risker en etablering av en egen facilitet kan medföra är det 

mest större företag som använder sig av detta etableringssätt. Större företag har ofta mer resurser 

och kan därför lättare bära kostnaderna för denna typ av investering. Dock blir det allt vanligare 

att även mindre företag etablerar egenägda faciliteter på utländska marknader, det är emellertid 

fortfarande ovanligt att mindre företag använder sig av hierarkisk etablering i sin initiala 

etableringsfas (Young et al., 1989).  

 

Antalet företagsförvärv samt andelen greenfieldinvesteringar har en tendens att vara färre vid 

investering i ett tillväxtland. Av de företag som har etablerat sig på en tillväxtmarknad använder 

sig endast en tredjedel av dessa någon av de hierarkiska etableringsätten (Hill, 2005). Däremot 

kan en etablering av lokal produktion på en tillväxtmarknad bidra till att minska 

produktionskostnaderna, tack vare de besparingar som kan göras på transportkostnader och 

tullavgifter. Att etablera en lokal produktionsenhet kan även ge fördelar i form av att utnyttja 

lokal arbetskraft och råmaterial (Cavusgil et al., 2002).  

 

Företagsförvärv 

Företagsförvärv innebär att ett företag köper eller blir delägare i ett redan existerande företag 

(Larimo, 2003). Utav de hierarkiska etableringssätten är företagsförvärv det vanligaste sättet att 

etablera sig på en utländsk marknad. Företag väljer hellre att köpa eller bli delägare i ett redan 

existerande företag än att bygga upp en helt ny anläggning från grunden, genom en så kallad 

greenfieldinvestering. En anledning till detta är att ett företagsförvärv bidrar till en mycket 

snabbare ingångsfas till den nya marknaden. Att snabbt få tillgång till nya internationella 

marknader är något företag noga tar i beaktning vid valet av etableringssätt, då marknader idag 

tenderar att utvecklas i en snabb takt. Utöver den snabba tillgången till marknaden ger ett 

företagsförvärv tillgång till viktiga resurser som erhålls av det förvärvade företaget. Ett redan 

existerande företag har ofta redan värdefulla kundrelationer, produktionssystem samt patent som 

kommer att fungera som strategiska tillgångar för det förvärvande företaget (Hill, 2005). Enligt 

Hennart & Park (1993) föredras etablering genom företagsförvärv av företag med svaga 

konkurrensfördelar.  

 

En svårighet med att utföra ett företagsförvärv är att det ofta kan vara svårt att hitta ett företag att 
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köpa, detta kan leda till stora kostnader i både tid och pengar. Dessutom, enligt Young et al. 

(1989), är andelen misslyckade internationella företagsförvärv stor.  

 

Att etablera sig genom företagsförvärv på en tillväxtmarknad är relativt ovanligt. Enligt Lin et al. 

(2008) finns det ett antal faktorer som bidrar till detta. En tillväxtmarknad kännetecknas 

exempelvis ofta av svaga institutioner, vilket bidrar till att börserna på dessa marknader ofta är 

små och instabila, detta leder till att företag i mindre utsträckning använder sig av detta 

etableringssätt på tillväxtmarknader.  

 

Greenfieldinvestering 

Greenfieldinvestering innebär att ett företag bygger och äger en helt ny produktionsanläggning på 

den aktuella internationella marknaden (Hill, 2005). Genom att låta bygga en helt ny anläggning 

tillskrivs företaget full kontroll från start och kan därmed på ett effektivare sätt skapa den sorts 

enhet de vill ha. Vidare, sett till aspekter som företagskultur och organisationsstruktur, är detta 

lättare att skapa från grunden, än att försöka ändra i en enhet anskaffad genom förvärv där detta 

redan finns etablerat. Detta till skillnad från de samarbetsbaserade etableringssätten där de både 

parterna kan utnyttja varandras resurser, och företagsförvärv där det köpande företaget kan 

tillvarata redan existerande resurser i det förvärvde företaget (Root, 1994). En 

greenfieldinvestering bidrar till att företaget får möjlighet att lättare få tillgång till att utnyttja 

lokala resurser som fastigheter och arbetskraft (Meyer et al., 2008).     

 

Det stora resursengagemanget en greenfieldinvestering innebär, medför hög risk och bidrar även 

till stora kostnader för företaget. En investering av detta slag görs fördelaktigt av företag som 

redan har internationell erfarenhet (Root, 1994). Vidare menar Hennart & Park (1993) att 

greenfieldinvesteringar mestadels görs av företag som har starka konkurrensfördelar och resurser 

av stor kvantitet. 

 

3.2.2  Byte av etableringssätt 

Enligt Calof & Beamish (1995) är internationalisering associerat med ökat marknadsengagemang 

på utländska marknader. I Uppsalamodellen ses bytet av etableringssätt som ett steg mot högre 

marknadsengagemang och företagets byte är ett naturligt steg på etableringskedjan (Johanson & 
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Vahlne, 1977). Enligt Gomes-Casseres (1987) är företags beslut att byta från ett etableringssätt 

till ett annat resultatet av att det initiala etableringssättet var ofördelaktigt, vilket därmed utgjorde 

behovet till bytet. Vidare nämner Calof & Beamish (1995) att studier visar att företag byter 

etableringssätt på grund av att de funnit missnöje med distributörer. Även förändringar i själva 

företaget samt förändringar i omgivningen var relaterade till bytet. Vidare fanns det tillfällen då 

beslutet att byta var baserat på individuella omständigheter och en intuition hos företagen att det 

var rätt tidpunkt för ett byte.  

 

I Calof & Beamishs (1995) studie av 38 företag och 121 fall av etableringsbyten, fann de att det 

var både externa och interna förändringsagenter som låg till grund för bytet. Den största 

bidragande orsaken var den interna omgivningen, den stod för 66 procent av bytena. I denna 

kategori var 40 procent av bytena ett resultat av en förändrad företagsstrategi. Den externa 

omgivningen stimulerade till byte i 57 procent av fallen och den största externa orsaken till ett 

byte var en anskaffningsmöjlighet. Vidare fann de många fall där bytena var i enlighet med 

Uppsalamodellen, men det fanns även fall som var förenliga med Gomes-Casseres (1987) studie 

om ofördelaktiga etableringssätt. Calof & Beamish (1995) kom fram till att det var stimuli som 

påverkar befattningshavares föreställningar om marknadspotential och 

etableringskostnader/fördelar, samt stimuli som förändrade ett förhinder, vilket tidigare hindrat 

företaget från att välja det mest eftertraktade etableringssättet, som var grunden för företags byte 

av etableringssätt. Swoboda et al. (2010) styrker Calof & Beamish (1995) resultat av att den 

interna omgivningen har stor betydelse för företags byte av etableringssätt. Enligt Swoboda et al. 

(2010) är den interna omgivningen starkt relaterad till byten med högre marknadsengagemang. 

Däremot anser de att stimuli från den externa omgivningen är relaterad till en reducering av 

marknadsengagemanget och att det ofta ligger till grund för mer radikala byten av etableringssätt. 

Santangelo & Meyer (2011) menar att företag antingen kan öka eller minska sitt 

marknadsengagemang eftersom den tilltänkta strategin är föremål för omgivningens influenser 

vilket influerar kunskapsprocessen, skapandet av möjligheter och byggandet av förtroende. 

 

Pedersen & Petersen (1998) ville ta reda på vad som bestämde den takt företag hade när de 

tilldelade utländska marknader irreversibla tillgångar. Detta innebar att de enbart undersökte den 

ökande utländska direktinvesteringen och inte de fall där företag valde att reducera sitt 
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engagemang på den utländska marknaden. De bekräftade att ackumuleringen av kunskap om 

utländska marknader är en betydande determinant av gradvist ökande resursförbindelser och 

marknadsengagemang. Även Calof & Beamish (1995) fann bevis på detta och de båda resultaten 

är i enlighet med vad som förespråkas i Uppsalamodellen (Johanson & Vahlne, 1977). I 

internationaliseringsprocessen, sett från Uppsalamodellen, är byte av etableringssättet något som 

förväntats hända på grund av den karaktär som processen har. Företag förväntas byta till ett 

etableringssätt med högre marknadsengagemang när de har erhållit tillräckligt med erfarenheter 

från den utländska marknaden (Pedersen et al., 2002). 

 

Enligt Pedersen et al. (2002) har betydelsen av byteskostnader blivit ignorerad från ett 

ledningsperspektiv och enligt dem är byte utav etableringssätt ett samspel mellan förändringar i 

företags- och omgivningsförhållanden och kostnader för bytet. Beslutet om att byta 

etableringssätt inblandar därmed en kostnads-nytta-analys (cost-benefit analysis) ( Benito et al., 

2005; Pedersen et al., 2002) och byteskostnader tenderar att ha övertaget när det gäller att 

förklara förekomsten av etableringsbyten (Pedersen et al., 2002). Vidare visar deras forskning att 

benägenheten att byta etableringssätt ökar desto längre företaget har haft en relation med en agent 

eller distributör på den utländska marknaden. Dock kan företag som förvärvat all den kunskap de 

behöver för att utföra aktiviteterna i egen regi välja att behålla det nuvarande etableringssättet på 

grund av de eventuella byteskostnaderna. Enligt Benito et al. (2005) är förändringar i 

organiseringen av exportörers försäljningsaktiviteter i utländska marknader baserade 

huvudsakligen på förändringsagenter som antingen berättigar ett byte eller som motarbetar ett 

byte. Förändringsagenter som har stort inflytande på bytet från samarbetsbaserade etableringssätt 

till hierarkiska etableringsätt är företagets uppfattning om att det ursprungliga etableringssättet är 

svårt att kontrollera.  

 

Ett byte av etableringssätt kan även vara relaterat till de relationer ett företag har. Agndal & 

Chetty (2007) fokuserar sin studie på hur relationer påverkar företags byte av etableringssätt. De 

fann att de flesta bytena var gradvisa beträffande resursförbindelsen till den utländska 

marknaden.  Men enligt Petersen et al. (2000) kan vissa av dessa byten även bero på att de lokala 

agenterna och distributörerna åstadkom otillfredsställande resultat och företagen ville ha en högre 

kontroll. Att inte uppnå ett tillfredställande resultat är enligt Swoboda et al. (2010) en bidragande 
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orsak till varför företag väljer att reducera sitt engagemang på den utländska marknaden. Vidare 

fanns det även en liten grupp i Agndal & Chettys (2007) studie som bytte till ett etableringssätt 

vilket minskade företagets internationella verksamhet. Anledningar till detta var bland annat att 

deras partner gått bankrutt, etableringssättet hade tjänat sitt syfte samt att ansträngningen var för 

hög för att rättfärdiga etableringssättet. Relationerna hade en särskild betydelse i de fall där 

företag minskade sin internationella verksamhet, då de fungerade som en stödstruktur. Detta 

möjliggjorde för företaget att stänga ner sin säljenhet och istället börja sälja via distributörer.  

Enligt Chetty & Agndal (2007) är det mest förekommande bytet av etableringssätt ett byte till ett 

sätt med högre kontroll. Detta beror mestadels på att företag vill vara nära sina kunder. Vidare 

betonar de vikten av socialt kapital och hur detta kan möjliggöra ett etableringsbyte. Socialt 

kapital kan bland annat göra det möjligt för företag att byta etableringssätt även om de har 

begränsad erfarenhet.   

 

3.2.3 Förändringsagenter som påverkar val av etableringssätt  

Det finns ett varierat utbud av situationella faktorer som kan påverka ett företags val av 

etableringssätt. Ett optimalt etableringssätt för inträde på främmande marknader under alla 

förhållanden finns dock inte. Ett företag kan därför inte enbart granska ett etableringssätt, 

företaget måste överväga egenskaper av sätten, företagets resurser och miljöfaktorer (Driscoll, 

1995).  

 

Interna förändringsagenter 

Företags storlek och resurser  

Mindre företag har ofta färre marknadsservicealternativ, och deras begränsade resurser kan 

avskräcka från att etablera sig på en ny marknad. På samma sätt kan små företag sakna kunskap 

för att etablera sig på en utländsk marknad (Koch, 2001). Om ett företag har rikliga resurser inom 

humant kapital, ledning, finansiellt kapital, teknik, produktionskunskap och färdigheter inom 

marknadsföring är de mer benägna att välja ett etableringssätt med höga resursförbindelser (Root, 

1994). 

 

Ett företags resurser i form av humant kapital representerar en investering i utbildning och 

färdigheter, detta skapas när en persons färdigheter och förmåga förbättras. Humant kapital är en 
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viktig faktor för ekonomisk tillväxt (Novak & Bojnec, 2005). Vidare bidrar en förvärvning av 

humant kapital till en förbättrad förmåga hos individer att agera på nya sätt (Ruzzier & Antoncic, 

2007). När lönsamma möjligheter för ekonomisk tillväxt existerar kommer företag med högre 

humant kapital vara bättre på att identifiera och utveckla dessa. I ett företag som genomgår en 

internationaliseringsprocess är högt humant kapital att föredra, då personalen har en överlägsen 

förmåga att utnyttja nya möjligheter (Davidsson & Honig, 2003). 

 

Attityd till riskhantering 

Den nivå av risk som företaget accepterar beror på sammanhanget mellan bolagets finansiella 

situation, sina strategiska alternativ, konkurrenskraft, sin konkurrenskraftiga miljö och relevanta 

erfarenheter. Uppfattningen om risker förknippade med inträde på nya marknader kan påverka 

företagens beslut avsevärt. Ju mindre riskavert ledningen är, desto mer sannolikt är det att 

företaget väljer marknader som på lång sikt lovar att öka företagets möjligheter (Koch, 2001).  

 

Produktfaktorer 

Differentierade produkter med tydliga fördelar jämfört med konkurrerande produkter ger säljarna 

en betydande fördel vid prissättning. Dessa produkter kan absorbera höga enhetskostnader, 

transportkostnader samt höga importtullar och fortfarande förbli konkurrenskraftiga. Svagt 

differentierade produkter måste konkurrera med ett pris i en målgrupp och driver ett företag mot 

lokal produktion. Produkter som kräver stor anpassning till att marknadsföras utomlands gynnas 

av ett etableringssätt som ger ett företag närhet till den utländska marknaden (Root, 1994). 

 

Personliga nätverk 

Uppmärksamma befattningshavare kan tidigt bli medvetna om trender och möjligheter på 

utländska marknader genom sina nätverk. En influerande faktor till detta är frekventa affärsresor 

där de ackumulerar intryck från marknader och skapar nya affärsrelationer. Befattningshavare 

som har levt utomlands, kan främmande språk eller är särskilt intresserade av utländsk kultur lär 

sannolikt söka efter globala marknadsföringsmöjligheter för sitt företag. Vidare, kan 

befattningshavare som går in i ett nytt företag redan ha en viss global erfarenhet och personliga 

nätverk, vilka de kan använda sig av för att främja verksamheten i det nya företaget (Hollensen, 

2011). 
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Strategi  

Nyligen internationaliserade företag anpassar sig till den internationella miljön. Allteftersom de 

vinner erfarenhet uppstår strategiska förändringar (Calof & Beamis, 1995). Strategiska frågor, 

vilka hänvisar till internationell marknadsföring ses som en del av företagets värdeskapande (Hill, 

2007). Befattningshavares uppfattning om företagets förmåga när det gäller kompetens och 

ekonomiska resurser för att hantera olika strategiska överväganden påverkar valet av 

etableringssätt (Calof & Beamish, 1995). 

 

Externa förändringsagenter  

Faktorer på målmarknaden 

Den nuvarande och projekterade storleken av målmarknaden är en viktig påverkande faktor vid 

val av etableringssätt. Små marknader gynnar etableringssätt som har en låg nollpunktsvolym, 

marknader med hög försäljningspotential kan däremot gynnas av en hög nollpunktsvolym. En 

annan dimension av målmarknaden är konkurrenskraften. Marknaden kan variera från atomistisk 

(många icke-dominanta konkurrenter) till oligopolisk (några dominerande konkurrenter) till 

monopolistiska (ett enda företag). En atomistisk marknad är oftast mer gynnsam att exportera till 

än en oligopolisk eller monopolistisk marknad, vilket ofta kräver aktieinvesteringar i 

produktionen för att möjliggöra för bolaget att konkurrera med dominerande företag. På 

marknader där konkurrensen bedöms vara alltför stark kan ett företag vända sig till licenser eller 

andra avtalsmässiga lägen (Root, 1994).  

 

Målmarknadens omgivning 

De politiska, ekonomiska och sociokulturella karaktärerna på målmarknaden kan ha ett 

avgörande inflytande på valet av etableringssätt. Det mest anmärkningsvärda kan vara 

regeringens politik och andra författningar till internationella affärer. Importbegränsande politik 

(höga tullar och trånga kvoter) kan motverka en etablering på en utländsk marknad till förmån för 

transport (Root, 1994). En annan faktor att ta under beaktning är det geografiska avståndet. Enligt 

Enligt Root (1994) kan, om avståndet är stort, transportkostnader göra det omöjligt för vissa 

exportvaror att tävla mot lokala. Således kan höga transportkostnader avskräcka till export till 

förmån för andra etableringssätt som inte ger upphov till sådana kostnader. Målmarknadens 
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ekonomi kan också påverka valet av etableringssätt. Ekonomins storlek (mätt som 

bruttonationalprodukt), dess absoluta nivå på prestation (bruttonationalprodukt per capita), och 

den relativa betydelsen av dess ekonomiska sektorer (i procent av bruttonationalprodukten) är 

också av betydelse. Hinder som kan ses som särskilt betydande när ett företag skall etablera sig 

på en marknad är enligt Koch (2001): 

 

• Tariffära handelshinder 

• Statliga regler 

• Distributionstillgång 

• Naturliga hinder (framgång på marknaden och lojaliteter kund) 

• Avancerade kontra u-länder 

• Utträdeshinder  

 

Hemmarknadens faktorer 

Marknad, produktion och miljömässiga faktorer i hemlandet påverkar också företagets val av 

etableringssätt för att penetrera en ny målmarknad. På en större och mer utvecklad inhemsk 

marknad kan ett företag växa till en stor storlek innan den vänder sig till utländska marknader. 

Konkurrensstrukturen på hemmamarknaden påverkar också etableringssättet. Företag i 

oligopoliska branscher tenderar att imitera aktiviteter hos konkurrerande inhemska företag som 

hotar att störa konkurrensens jämvikt. Höga produktionskostnader i hemlandet i förhållande till 

den främmande målmarknaden kan uppmuntra till ett etableringssätt som lokal produktion, 

licensiering, kontraktstillverkning och investeringar. Hemmamarknadens regerings attityd mot 

export och utländska investeringar i inhemska företag är också en faktor att ta i beaktning (Root, 

1994).  

 

Nätverkspartners  

Företagets nätverkspartner kan vara en viktig källa till ökad kunskap inom internationalisering 

och fungerar som en viktig faktor i processen för internationalisering (Vissak et al., 2008). 

Exempel på sådana nätverkspartner kan vara distributörer, branschorganisationer, 

forskningsinstitut eller universitet. En redan etablerad kontakt med en inhemsk distributör kan 

leda företaget till distributörens utländska nätverk. Formella och informella möten mellan 
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befattningshavare från olika företag kan ofta fungera som en betydelsefull förändringsagent. Små 

företags beslut att exportera kan baseras på den kollektiva erfarenheten i den grupp av företag 

som de tillhör (Hollensen, 2011). 

 

3.3 Resultat av utlandsetablering  

3.3.1 Marknadsengagemang 

Marknadsengagemang är relaterat till aktiviteter hos ett företag, vilka kan begränsa dess 

handlingsfrihet. Det involverar ömsesidiga eller delade förpliktelser och behöver inte enbart 

innehålla resurser. Det kan även inkludera attityder, psykologiska förpliktelser och avsikter hos 

beslutsfattaren samt relationer mellan företag (Lamb & Liesch, 2002). Marknadsengagemang är 

en viktig faktor inom Uppsalamodellen. Ett företag som förbinder mer resurser till en marknad 

anses vara etablerade på denna marknad till en högre grad och ha ett högre engagemang till den 

(Johanson & Vahlne, 1977). I en globaliserad värld är det viktigare att bestämma 

omlokaliseringen av ett företags resurser snarare än fördelningen av dessa resurser inom 

företaget. Dessutom måste befattningshavare fatta dessa beslut angående både materiella och 

immateriella resurser (Figueira-de-Lemos et al., 2010). Immateriella resurser kan ses som de 

resurser, know-how och färdigheter som är svåra att formalisera och svåra för konkurrenter att 

reproducera (Delgado-Gómez et al., 2004). De kan exempelvis vara färdigheter, 

organisationsstruktur, processer och kultur. Exempel på materiella resurser är byggnader, 

maskiner och personal (Brynjolfsson et al., 2002).  

 

Uppsalamodellens marknadsengagemang har två dimensioner: mängd berörda resurser och 

irreversibiliteten av dessa resurser. Den mängd berörda resurser som förbundits till marknaden är 

lätt att förstå, då det är nära relaterat till storleken på investeringen som gjorts i marknaden. 

Irreversibiliteten av resurserna kan bero på hur resurserna ser ut. Om de är starkt kopplade till en 

specifik produkt eller marknad kan det vara svårt att använda dem för andra syften och därmed är 

de irreversibla (Johanson & Vahlne, 1977).  

 

Vilken mängd och vilken typ av resurser ett företag väljer att förbinda till en marknad beror ofta 

på den aktuella marknadens särdrag. Resurser på en tillväxtmarknad är ofta underutvecklade och 
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ostabila, vilket medför att ett företag ofta tvingas att tillsätta en stor mängd egna resurser på 

marknaden för att undvika ett beroende av målmarknadens resurser (Luo, 2002). Vidare 

kännetecknas tillväxtmarknader av osäkerhet vars marknadstillväxt kan vara svår att förutspå. 

Detta medför att företag riskerar att tillsätta stora mängder egna resurser till en marknad vars 

utsikter är oviss (Oxley, 1999). Enligt Lou (2004), tenderar företag att undvika att förbinda en 

stor mängd resurser till en marknad som kännetecknas av stor osäkerhet. Ju stabilare marknad 

desto större mängd resurser är ett företag beredd att förbinda i marknaden.  

 

Engagemang kan betraktas som graden av engagemang i relation till en partner (Figueira-de-

Lemos et al., 2010). Det är då relaterat till tilliten mellan parterna i relationen. Ett högt 

engagemang innebär därmed att ett företag är beredd att lägga mycket resurser på att garantera att 

relationen bevaras och utvecklas. Vidare innebär detta att företaget ser en framtid med den andra 

parten och de konstruerar ett band till varandra som kan vara svårt att bryta (Lenney & Easton, 

2009). Det är viktigt att skilja på beräknat och emotionellt engagemang i en relation (Figueira-de-

Lemos et al., 2010). Beräknat engagemang är byggt på antaganden om att ett företag besitter 

tillräckligt med kunskap om sin partner, eller objektet, för att motivera ett engagemang till den 

partnern eller objektet (Mathieu & Zajac, 1990). Emotionellt engagemang är baserat på en 

generell känsla av positiv aktning och tillgivenhet för den andra parten (Gounaris, 2005). När det 

kommer till tillväxtmarknader är etableringen av affärsrelationer utbredd, därför är det viktigt för 

företag som etablerar sig på en tillväxtmarknad att odla relationer med kunder, leverantörer, 

distributörer och myndigheter för att öka sin konkurrenskraft och organisatoriska rykte på 

marknaden (Oliver, 1991). 

 

Den institutionella miljön har stor inverkan på företags engagemangsutveckling. Institutionella 

faktorer driver avvikelsen mellan den avsedda strategin hos ett företag och den realiserade 

strategin, det vill säga förändring i engagemang. Institutionella tomrum medför en rigiditet i 

företags strategi gällande marknader och organisationen, medan institutionella osäkerheter gör 

företagen mer benägna att använda sig av en flexibel strategi för att kunna besvara nya 

möjligheter och utöka sitt engagemang. I miljöer med hög osäkerhet kan företag därför välja att 

använda ett etableringssätt med lågt initialt engagemang, för att sedan utveckla detta (Santangelo 

& Meyer, 2011). 
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3.3.2 Prestation 

Enligt Daniels & Breckes (1989) bidrar en internationalisering av verksamheten till ökad 

avkastning på försäljning och tillgångar oberoende av vilket etableringssätt som används. 

Internationalisering ökar möjligheten för företag att gynnas av skalfördelar och ökade 

marknadsandelar (Kogut, 1985). Däremot menar Brouthers et al. (1999) att teorier om 

etableringssätt förutsätter att företag väljer det sätt som tillhandahåller bäst avkastning på 

investeringen. Utifrån ett transaktionskostnadsperspektiv innebär detta att valet av etableringssätt 

kommer att ge den bästa prestationen då det är det mest effektiva jämfört med de alternativ som 

finns. I och med detta kommer företag som väljer mindre effektiva etableringssätt att 

underprestera och tillsist bli utkonkurrerade (Brouthers, 2002). Dyer (1997) anser dock att detta 

inte alltid är fallet. Val baserade på transaktionskostnader behöver inte vara det bästa beträffande 

ett företags prestation, eftersom det fokuserar på kostnadsminimering och därmed ignorerar 

värdeskapande. Enligt Brouthers (2002) bör man även överväga aspekter relaterade till ett 

institutionellt och kulturellt sammanhang. Vidare visar Brouthers (2002) studie att mindre företag 

och företag som går in på marknader kännetecknade av en hög investeringsrisk tenderade att 

värdera icke finansiell prestation högre än vad större företag och företag på mindre riskfyllda 

marknader gjorde.  

 

Enligt Lu & Beamish (2001) möter SMF ofta svårigheter på internationella marknader på grund 

av sina begränsade resurser. Vidare menar författarna att dessa svårigheter tenderar att bli alltmer 

påtagliga ju mindre engagemang som hänges åt den internationella marknaden. Författarna menar 

att ju större engagemang i en marknad desto bättre blir prestationen. Dock tenderar ofta den 

initiala etableringsfasen att bidra till en försämrad prestation, men detta är något som förbättras 

gradvis vid ökad kunskap och engagemang. De svårigheter SMF möter på en internationell 

marknad kan överkommas genom att exempelvis ingå ett joint venture med ett lokalt företag som 

kan bidra med sina resurser och kunskaper.   

 

Omfattningen av relationen mellan etableringssättet och prestationen av ett företag varierar med 

grund i den omgivning som företaget verkar inom, det är interaktionen mellan betingande 

omgivningsvariabler och etableringssättet på den utländska marknaden som har betydande 
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konsekvenser för graden av internationell tillväxt (Rasheed, 2005).  

 

Enligt Tang & Yu (1990) tenderar etablering av egenägda enheter på den internationella 

marknaden att ge en högre finansiell avkastning än både export och de samarbetsbaserade 

etableringssätten. Vidare leder de samarbetsbaserade etableringssätten till bättre prestation än 

export. Detta är något som styrks av Lu & Beamish (2001) som visar att export har en negativ 

inverkan på ett företags prestation i längden, medan ett upprättande av egenägda enheter eller 

joint ventures ökar prestationen. Enligt Woodcock et al. (1994) finns det dock skillnader inom de 

hierarkiska strategiernas prestationsförmågor, författarna menar att Greenfieldinvesteringar ger 

bättre prestationer än företagsförvärv samt att företagsförvärven är det sämsta alternativen utav 

de två. Företag som etablerar en egenägd enhet genom ett företagsförvärv kan ha svårigheter att 

integrera sig på marknaden efter förvärvet, vilket kan ha en negativ inverkan på den finansiella 

prestationen. Detta beror ofta på svårigheter att överföra organisatoriska strategier och kultur till 

den nya enheten (Caves, 1989).   
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4. Empiri 

 

Detta kapitel består av primärdata som har samlats in genom intervjuer med intervjupersoner på 

fallföretagen. Med avsikt att underlätta för läsaren, kommer de empiriska resultaten presenteras 

per företag med hjälp av rubriker som erinrar om de olika delarna av den teoretiska ramen. 

 

 

4.1 Aura Light  

Aura Light grundades 1930 och är idag en del av en koncern med produktion i Karlskrona. 

Företaget har dotterbolag över hela Norden och runt om i Europa, de har även representanter på 

den amerikanska, asiatiska och australiensiska marknaden. Företaget har 200 anställda och växer 

i nuläget på en bred global front. Aura Light producerar belysning för industrier, infrastruktur, 

skyltsektorn och gassektorn. I Sverige vänder de sig till den offentliga och privata sektorn. De har 

en omsättning på 60 miljoner Euro varav 80 procent är export. Vår intervjuperson på Aura Light 

var Anders Berg som arbetar inom global försäljning, vilket innebär en bearbetning av marknader 

utanför Europa med marknadsansvar över Asien (inklusive Indien och exklusive Kina), 

Mellanöstern, Australien och Nya Zeeland. Enligt Berg är Aura Lights vision för 

internationalisering olika beroende på om det är inom Europa eller utanför. Utanför Europa 

försöker företaget hitta partners att arbeta med, medan de i Europa väljer att etablera dotterbolag 

på marknader där de tidigare har använt sig av agenter eller distributörer. Dock kan de i framtiden 

tänka sig att undersöka möjligheterna till att förvärva företag även utanför Europa, alternativt 

sätta upp egna dotterbolag. 

 

4.1.1 Initialt etableringssätt 

Aura Light är ett globalt företag och är aktiva i många länder, vilket medför att de har använt 

olika etableringssätt vid etableringar på utländska marknader. Enligt Berg valde företaget att sälja 

direkt till ett svenskt företags dotterbolag i Förenade Arabemiraten då de penetrerade marknaden. 

Aura Lights dåvarande VD hade kontakt med det svenska företaget, vilken sedan tidigare hade 

kanaler in till marknaden som Aura Light ville bruka. 
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”De hade en agentur för kabelstegar, så de hade kanaler in på marknaden...vi tyckte att våra produkter var ett bra 

komplement till dessa kabelstegar, de pratade med samma personer som vi vill kontakta och då tyckte vi det var en 

bra match.” (Berg, 2012) 

 

Enligt Berg presterade inte verksamheten och försäljningen som företaget hade hoppats, vilket 

mynnade ut i att Aura Light inledde en undersökning efter nya partners i Förenade Arabemiraten. 

Detta resulterade i ett antal nya potentiella partners som Berg nu kommer att granska för ett 

eventuellt framtida samarbete. Berg anser att kunskap och erfarenheter från tidigare marknader är 

viktiga. Aura Light granskar de marknader som de är aktiva på för tillfället för att urskilja vilka 

segment de är starkast inom samt säljer mest. Berg menar att det är dessa segment som också 

kommer att fungera bra på andra marknader. För Aura Light var den tidigare kunskapen från 

andra marknader av stor vikt vid valet av det första etableringssättet, samt att dess samarbete med 

fler aktörer bidrar till en ökad kunskap om marknaden. 

 

4.1.2 Förändringsagenter 

Enligt Berg valde Aura Light att byta etableringssätt i Förenade Arabemiraten främst för att 

distributören sålde för dåligt och för att företaget inte fick tillräckligt med fokus. Ofta är en 

distributör stark i ett eller två segment, vilket gör att de inte täcker hela den potentiella 

marknaden för företaget. Aura Light försöker därför att hitta ytterligare distributörer på 

marknaden som kompletterar varandra och företaget kan därmed täcka marknaden ytterligare. 

Aura Light får ständigt signaler från marknaden och om de märker att distributören inte tar 

tillvara på dessa signaler vill de göra ett byte.  

 

Aura Light har enligt Berg relationer till ett flertal aktörer i Förenade Arabemiraten. Dessa är, 

förutom distributörerna, andra armaturtillverkare och slutkunderna. Dock ser Berg inte att det 

skulle finnas någon psykisk distans som påverkar negativt vid ett etableringsbyte. Enligt Berg 

finns det en viss skillnad angående kulturskillnader, men den är inte speciellt stor. Skillnaden 

minskar eftersom kontaktpersonerna Berg ofta träffar jobbar med andra västerländska företag och 

i takt med ökad erfarenhet hos honom själv. 

 

För Aura Light var den generella internationaliseringskunskapen en faktor för genomförandet av 
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etableringsbytet. Kunskapen bidrog med självförtroende till företaget, de vet vad de har lyckats 

genomföra tidigare på andra marknader och får därmed kunskap om vad de kan lyckas 

åstadkomma med ett etableringsbyte. Vidare spelade även Aura Lights marknadskunskap in på 

bytet, Berg menar att det är svårt att initiera en förändring om man saknar kunskap om 

marknaden. Dock var det kunskap om affärsnätverket som påverkade valet att byta mest.  

 

4.1.3 Ett etableringsbytes påverkan på verksamheten    

Aura Light arbetar mycket med distributörer och håller, som nämnt ovan, just nu på att leta nya 

partners i Förenade Arabemiraten. Tidigare har företaget arbetat med endast en distributör på 

marknaden, men då detta inte har lyckats bli lönsamt har de nu beslutat att ändra sin strategi. De 

vill istället arbeta med ett flertal distributörer för att kunna sälja mer i olika segment och på det 

sättet täcka hela marknaden. Detta fördjupade engagemang beror främst på önskan om att öka 

försäljningen och enligt Berg blir företag framgångsrika ju mer de förstår och engagerar sig i en 

marknad. Fördelen med att använda sig av flera distributörer i olika segment på en och samma 

marknad är att varumärket stärks och blir mer känt. Även den information angående 

marknadsförhållanden och kunder ett företag förses med från sina distributörer blir mer 

tillförlitlig om den kommer från flera källor. Vidare berättar Berg att vid användandet av enbart 

en distributör blir ett företag väldigt beroende av distributören. Det är just kunskapen om 

slutkundens behov som arbetet med flera distributörer bidrar mest med.  

 

Angående Aura Lights resurser i Förenade Arabemiraten har de inte haft några materiella 

resurser, de resurser de tillförsåg marknaden var en säljare som reste runt där tidigare. Dock 

bidrar ett samarbete med ett flertal olika distributörer att det blir en större intern arbetsbörda för 

Aura Light.  

 

"Om vi jobbar med tio marknader och har en aktör i varje land kommer det frågor från tio håll, men har vi tre 

aktörer på varje marknad blir det frågor från trettio aktörer" (Berg, 2012) 

 

Berg nämner att vid ett byte av etableringssätt går omsättningen inledningsvis ner men när 

aktörerna aktivt börjar samarbeta stiger den igen. Däremot var Aura Lights marknadsspecifika 

stegring av omsättningen samt marknadsandel i Förenade Arabemiraten marginell efter företagets 
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byte. Vidare anser Berg att Aura Lights rykte inte påverkades av etableringsbytet. Istället sprids 

företagets rykte genom sina produkters goda kvalitet och hur slutkunder samt potentiella kunder i 

samma bransch utbyter erfarenheter. Dock tycker Berg att företaget blir mer närvarande på 

marknaden eftersom de använder sig av flera aktörer. Aura Lights byte av etableringssätt lever 

för tillfället upp till Bergs och företagets förväntningar. Verkligheten är under ständig förändring, 

vilket påverkar företaget till att oavlåtligen granska marknader för nya angreppssätt.   

 

Berg menar att företag kan växa till en viss nivå med ett distributionsnätverk. Dock menar han att 

om ytterligare tillväxt på en marknad vill uppnås kan egna dotterbolag behöva upprättas för att få 

mer fokus på marknaden. Detta är något Berg tror kan komma ske i framtiden i Förenade 

Arabemiraten genom ett förvärv av en lokal partner. Dock kommer detta bero på hur de bedömer 

potentialen på marknaden längre fram.  

 

4.2 Läckeby Products 

Läckeby Water Group är en oberoende, privatägd svensk koncern som erbjuder entreprenader, 

produkter och service för vattenrening och biogasproduktion. Läckeby Products (Läckeby) 

tillverkar och marknadsför produkter för partikelavskiljning, vattenrening samt energiåtervinning 

för biogasproduktion och biogasuppgradering. Läckeby Water Group har 190 anställda och 

Läckeby Products har en omsättning på 95 miljoner SEK, varav 90 procent är export. Företaget är 

verksamt i Frankrike, Belgien, Holland och USA. De har ytterligare 15 distributörer i andra 

länder samt kunder världen över. Vår intervjuperson Mattias Johnsson är försäljningschef och är 

ansvarig för samtliga marknader. Läckebys internationella vision är att expandera, de vill hela 

tiden hitta nya säljkanaler och etablera sig på olika marknader runt om i världen. 

 

4.2.1 Initialt etableringssätt 

Enligt Johnsson etablerade sig Läckeby på den polska marknaden i flera steg och valde att gå in 

på marknaden på grund av dess ekonomiska framväxt. Läckeby valde initialt att gå in på den 

polska marknaden via en distributör. 
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”Vi föredrar att ha en distributör för då är det distributören som är vår kund. Har man en agent så får man en 

massa slutkunder och de får provision. Det är alltid bättre att ha en kontakt som sköter åtagandet mot slutkunderna 

så man slipper förhandla” (Johnsson, 2012) 

 

Dock anser Johnsson att en duktig agent kan vara en tillgång för företaget men att en distributör 

är effektivare.  Läckeby är även aktiva på den sydafrikanska marknaden där företaget initialt 

etablerade sig via två agenter. Företaget gick in på den sydafrikanska marknaden runt år 2005. 

Enligt Johnsson är den marknadsspecifika kunskapen viktig vid det initiala etableringssättet, 

eftersom Läckeby då har vetskapen om att de har ett bra underlag för att sälja produkterna. Det 

berör också medvetandet om att deras produkter är för avancerade eller för dyra för marknader 

som inte ligger på samma nivå angående teknisk utveckling. Dock menar Johnsson att tidigare 

ackumulerad kunskap inte påverkade beslutet rörande etableringen på den polska marknaden. Vid 

etablering på andra marknader har företaget tagit hjälp av exportrådet för att få förståelse om 

marknaden och dess utvecklingspotential. 

 

4.2.2 Förändringsagenter 

När Läckeby startade sin etablering på den polska marknaden hade företaget, enligt Johnsson, en 

distributör som de sedan var tvungna att överge då deras tillvägagångssätt inte längre genererade 

ordrar. Därför valde företaget att använda sig av agent under en tid. Dock anser de att det är mer 

resurskrävande att arbeta med en agent än med en distributör. Johnsson förklarar att det går att 

flytta över en del av verksamheten på distributören på ett annat sätt än vad det går att göra med 

agenten. Läckeby kan utbilda en eller två personer hos distributörens företag och låta dem sköta 

projekten i landet. Företaget ger stöd till distributören när denne känner att det behövs, annars 

sköts hela processen från anbud till försäljning utav distributören.  

 

När Läckebys tidigare distributör valde att börja med biogasproduktion kunde de därmed hantera 

alla produkter från Läckeby, vilket var en faktor till beslutet att byta etableringssätt. De båda 

agenterna som företaget initialt arbetade med har nu ett samarbete med det företaget som 

Läckeby har tecknat distributörsavtal med. Att de hanterar företagets tidigare agenter anser 

Johnsson är det bästa alternativet, då det leder till att de inte tappar agenternas kontaktnät. 

Läckeby kan därmed hantera allt i ett distributörsföretag. Johnsson menar att de föredrar att 
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arbeta med en distributör då detta är enklare för dem. På detta sätt kan Läckeby flytta ansvaret för 

kundkontakten till distributören tillsammans med eftermarknadsansvaret. Distributören kan ha ett 

lager och förse kunderna med reservdelar direkt, istället för att Läckeby ska skicka reservdelar till 

hela världen. Johnsson betonar även vikten av de externa förändringsagenterna på marknaden. 

Det är viktigt att undersöka i vilken utvecklingsfas landet är och hur den ekonomiska situationen 

ser ut. Eftersom många av företagets projekt är kommunala krävs det oftast att landet har en bra 

ekonomi. Enligt Johnsson påverkade företagets relationer till andra aktörer in på bytet till viss del 

eftersom kunderna efterfrågar en kontakt i sitt land. Det är viktigt att det är enkelt och tryggt för 

kunden och detta är något som kan uppnås genom en distributör.  

 

Läckebys relation till aktörer på den polska marknaden är god, däremot kommer deras relationer 

till kunderna på marknaden att förändras. Johnsson förklarar att detta sker på grund av att Polen 

inte längre får stöd från EU, numera måste landet finansiera sina egna projekt och därmed 

kommer kundrelationerna bestå av industrikontakter istället för statliga kontakter. Johnsson 

berättar att skillnaden till den Polska marknaden var större för några år sedan, då var det mer 

hierarkiskt och det fanns en strikt klädkod. Detta är något som har förändrats och nuförtiden är 

det väldigt likt den svenska affärskulturen. Johnsson tycker dock att det är kulturskillnaderna som 

gör arbetet med internationella marknader intressant och roligt och inte något som hindrar ett 

ökat engagemang till marknaden. 

 

Enligt Johnsson påverkas den psykiska distansen till marknaden utav den erfarenhet som 

företaget har om marknaden och kulturen. Erfarenhet är något som företaget får genom sina 

kontakter, vilket gör att de är väldigt viktiga när det gäller den psykiska distansen. 

 

”Du kan göra rätt mycket på telefon men har du väl mött folket ett antal gånger är det sedan väldigt mycket enklare 

att jobba, oavsett om det är i Danmark eller Australien…De flesta ställen vi kommer in på har lite av en kulturkrock 

i början men sen anpassas det. De lär sig hur vi arbetar och tvärtom, man hittar någonstans en mitt där det fungerar 

för båda två ” (Johnsson, 2012) 

 

Johnsson menar att det inte är någon nämnvärd skillnad angående hur väl de nuvarande och det 

gamla etableringssättet försåg företaget med generell internationaliseringskunskap och menar att 



EMPIRI 

 

58 

 

kunskapen inte var en faktor som spelade in på beslutet att byta etableringssätt. Vidare menar 

Johnsson att företaget även har en bra generell kunskap om den polska marknaden och dess 

nätverk. Detta eftersom att företaget varit aktiva på marknaden under en längre tid.  

 

4.2.3 Ett etableringsbytes påverkan på verksamheten  

Johnsson berättar att det har skett etableringsbyten både på den sydafrikanska och på den polska 

marknaden. På den polska marknaden är de just nu inne i bytesprocessen där de byter från agent 

till distributör. Samma sorts byte har även skett på den sydafrikanska marknaden där företaget 

även har valt att gå från agent till distributör. Anledningen till bytena har varit att det upplevs 

som enklare att arbeta med en distributör än en agent samt att arbete med agent är mer 

tidskrävande. Vidare upplever Johnsson att en distributör ger bättre kontakt med kunden än vad 

en agent gör. Om en kund skulle vara missnöjd eller inte förstå en produkt kan en distributör 

hjälpa kunden på plats då han har mer kunskap om produkterna än vad en agent ofta har. Vid 

användandet av agent skulle i detta läge personal från det egna företaget få åka ner till kunden, 

vilket inte skulle vara ekonomiskt försvarbart i längden. Dock menar Johnsson att det finns risker 

med alla typer av etableringssätt, men ser att riskerna med att använda distributör oftast är 

beroende på vilken distributör som används och hur samarbetet går med denne. Vidare berättar 

Johnsson att vilket etableringssätt som används också kan bero på vilken marknad man är aktiv 

på. 

 

Angående relationer med kunder på den polska marknaden anser Johnsson att de har blivit bättre 

efter bytet från agent till distributör. Han menar att polska kunder ofta drar sig för att ringa till 

Sverige med frågor angående eftermarknadsservice, detta beror ofta på språkliga barriärer. En 

distributör ger en fast punkt i ett land och medför att kunderna lättare kan hitta distributören 

själva.  

 

Johnsson menar att bytet på den sydafrikanska marknaden bidrog till företagets prestation genom 

ökad omsättning och nyvunna marknadsandelar. Hur prestationen på den polska marknaden 

kommer att bli får framtiden förutspå. Dock tror inte Johnsson att företagets varumärke har 

stärkts av bytet. Istället är det landsspecifikt då det är distributörens rykte som påverkas av de 

levererade produkternas kvalitet. Johnsson menar att varumärket påverkas av hur distributörerna 



EMPIRI 

 

59 

 

använder det och att i takt med att företaget blir mer etablerade får även potentiella kunder 

vetskapen om företaget. Johnsson menar att alla marknader är i ständig förändring och 

vadsomhelst kan hända som kan initiera en vidare etableringsförändring på den polska eller 

sydafrikanska marknaden. Dock har de idag inga planer på ytterligare etableringsförändringar 

men Johnsson ställer sig inte negativ till ett potentiellt vidare byte.  

 

4.3 Norden Machinery AB 

Norden Machinery AB (Norden) skapades 1980 ur Arenceo, vilket var ett annat 

maskintillverkningsföretag som i sin tur hade bedrivit verksamhet sedan 1877. Norden fokuserar 

på tillverkning av tubfyllningsmaskiner. De har 187 anställda i Kalmar och 40-50 anställda på 

sina dotterbolag världen över. Företaget är globalt och har dotterbolag i USA, England, Tyskland, 

Frankrike, Kina och Indien samt distributörer i Japan och agenter i cirka 80 länder. Den 

huvudsakliga marknaden är USA. Nordens kunder finns inom segmenten kosmetik, tandkräm, 

läkemedel, mat och industriprodukter. Företagets omsättning är cirka 450 miljoner SEK varav 98 

procent är export. Vår intervjuperson Lars Hammarstedt är ansvarig för försäljning och 

marknadsföring och har tidigare en bakgrund som Area Sales Manager på företaget. Norden, som 

enligt Lars Hammarstedt i princip har varit internationellt sedan starten, har inte en specifik 

vision för sin internationalisering. Företagets produktsortiment är väldigt smalt, vilket gör att ett 

enskilt land inte har den efterfrågan och marknad som behövs för att Norden ska vara lönsamt. I 

och med detta måste Norden etablera sig i hela världen för att uppnå en åtråvärd efterfrågan. 

 

4.3.1 Initialt etableringssätt 

Norden etablerade sig på den ryska marknaden under 1930-40 talet och det är därför ingen ny 

marknad för företaget. Det initiala etableringssättet på den ryska marknaden var agent, vilket 

Hammarstedt menar är det mest förekommande initiala sätt att etablera sig på.   

 

”Med en agent så har du ju inga fasta kostnader, visst du har lite kostnader för utbildning men säljer agenten 

ingenting så kostar det ingenting. Med ett dotterbolag och marknaden är dålig, så har du ändå fasta kostnader.” 

(Hammarstedt, 2012) 
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Vidare menar Hammarstedt att Ryssland är en stor marknad där många multinationella företag 

ännu inte har etablerat sig. Marknaden kommer därför att växa, vilken gör det till en viktig 

marknad för Norden att förbli aktiv på. Hammarstedt anser att den kunskap som är av störst vikt 

för Norden vid val av etableringssätt är den relationsspecifika. Enligt Hammarstedt påverkades 

inte etableringsbeslutet av företagets tidigare förvärvade internationaliseringskunskap.  

 

4.3.2 Förändringsagenter  

Nordens behov av att byta etableringssätt påverkades till stor del av den lokala säljenhetens 

prestation. Den person som var anställd var inte tillräckligt drivande i sitt arbete med kunderna, 

vilket resulterade i utebliven försäljning för Norden. Hammarstedt förklarade att det var en 

felrekrytering av personen som ansvarade för verksamheten i Ryssland som var den främsta 

anledningen till att den lokala säljenheten inte var gynnsam. Att ha en lokal säljenhet är även 

väldigt kostsamt för företag då det medför höga fasta kostnader, sedan att det som i Nordens fall, 

inte leder till någon försäljning gör det till en ohållbar situation. Även om Ryssland är oerhört 

byråkratiskt, menar Hammarstedt att det inte var några externa förändringsagenter som bidrog till 

behovet av att byta etableringssätt:  

 

”Det skulle vara lätt att säga att det var en ekonomisk kris och därför sålde vi lite, men när vi bytte till agent så 

sålde vi tio maskiner året efter.” (Hammarstedt, 2012) 

 

Hammarstedt menar att Sverige har ett gott renommé i Ryssland, vilket tillsammans med det 

faktum att Norden funnits på marknaden under en längre tid, bidragit till företagets relation med 

andra aktörer på marknaden. Norden har en bra relation med andra aktörer på marknaden och 

speciellt med sina kunder, dock får företaget konkurrens från tyska företag som av tradition har 

en stark relation med Ryssland. Enligt Hammarstedt finns det kulturskillnader men inga 

kulturkrockar som inverkar på ett eventuellt val att byta etableringssätt. Detta beror bland annat 

på att Norden har sysslat med export under en lång tid vilket gör dem medvetna om hur det går 

till på de olika marknaderna. Hammarstedt har arbetat mot den ryska marknaden i åtta år och 

därav är det inget nytt för honom. Han är medveten om hur han ska bete sig och även om hur 

ryssarna i sin tur beter sig och fungerar. Enligt Hammarstedt gäller det att anpassa sig och agera 

utifrån de skillnader som finns. 
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För Norden påverkade den marknadsspecifika kunskapen bytet av etableringssätt. Dock var det 

framförallt den relationsspecifika kunskapen som påverkade bytet. Med den nya agenten fick 

Norden en bättre kunskap om relationerna i Ryssland, detta berodde även på att det var en bättre 

rekrytering av agenten än vad det hade varit med den ansvarige för säljenheten. Valet av agent 

påverkades även utav de tidigare relationer Norden hade i Ryssland. Enligt Hammarstedt visste 

han vad de olika agenterna gick för eftersom de hade haft en relation till dem tidigare, det var 

även därför som många av agenterna blev bortvalda. Hammarstedt har även en dialog med sina 

kunder och andra aktörer på marknaden för att få information om vilka agenter som är smidiga 

och bra att arbeta med.  

 

Felrekryteringen inom säljenheten påverkade till stor del Nordens kunskap om både marknaden, 

affärsnätverket och den kundspecifika kunskapen. Den är mycket bättre nu efter att företaget har 

bytt etableringssätt, dock påpekar Hammarstedt att: 

 

”…det har återigen inte med att vi hade ett dotterbolag kontra en agent. Det var personrelaterat. Vi hade fel person 

helt enkelt. Om vi tittar på andra världsdelar där vi har dotterbolag så har vi ofta mycket bättre kunskap om 

marknaden där vi har ett dotterbolag än där vi har en agent.” 

 

4.3.3 Ett etableringsbytes påverkan på verksamheten 

På Norden hade de arbetat med agenter på den ryska marknaden under en lång tid innan beslutet 

fattades att etablera dotterbolag i Moskva, till det anställdes en säljare och en servicetekniker. 

Beslutet togs av koncernen i vilken Norden ingår. Koncernledningen var övertygad om att 

Ryssland skulle bli nästa stora marknad och fattade beslut om att etablera en lokal säljenhet med 

övertygelsen om att större lönsamhet skulle uppnås. Tanken var att alla medlemmar i koncernen 

skulle sälja sina varumärken under ett och samma tak. Hammarstedt ställde sig redan från början 

skeptisk till beslutet då de hade haft ett väldigt lyckat samarbete med sina ryska agenter, men fick 

vika sig för koncernledningens beslut. Den etablerade säljenheten existerade inte längre än två-tre 

år innan det lades ner och Norden återgick till att använda agenter på den ryska marknaden. 

Enligt Hammarstedt berodde bytet från dotterbolag till agent mycket på olönsamhet och krånglig 

byråkrati. Hammarstedt menar att alla kostnader förmodligen inte togs i beaktning av 
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koncernledningen. Som nämnt upplevde Hammarstedt ett missnöje med hur den ryska 

säljenheten drevs, vilket var ytterligare en anledning till att det lades ner. 

 

"Personen man anställde där borta var inte en driven säljare, han var mer en administratör. Vilket innebar att det 

inte blev några resultat." (Hammarstedt, 2012) 

 

Innan dotterbolaget etablerades hade Norden arbetat med samma agent som ett av sina 

systerbolag. Detta ledde till missnöje hos systerbolaget då den aktuella agenten tenderade att 

favorisera att sälja Nordens produkter. Enligt Hammarstedt berodde denna favorisering troligen 

på att Norden har en bättre organisation och mer exporterfarenhet, vilket systerbolaget saknar. 

Till följd av detta valde Norden att arbeta med en egen agent efter att dotterbolaget i Moskva 

lades ner. Att arbeta med agent är något som fungerar bra för Norden i Ryssland menar 

Hammarstedt men tillägger att det heller inte är helt riskfritt, vid användande av agent kan 

kontroll förloras. Däremot medför en egenägd lokal säljenhet full kontroll och en möjlighet att 

själv styra. Som nämnts var orsaken till att säljenheten inte fungerade att den anställdes 

egenskaper som säljare var bristfälliga. Vidare betonar Hammarstedt vikten av att vara nära sina 

kunder, vilket är svårare att uppnå med en agent. Växer företaget mycket på en marknad och 

märker att flera av sina kunder etablerar sig där är det ofta mer lönsamt att etablera en egen 

säljenhet för att få mer kontroll och vara nära sina kunder menar han. Under tiden med den lokala 

säljenheten blev även Nordens relationer med kunderna lidande då kontakten med kunderna inte 

var lika kontinuerlig, men detta är något det har byggt upp igen efter att ha gått tillbaka till agent. 

Hammarstedt säger: 

 

"Det gäller att hitta rätt personer…Hade den personen som vi har som agent gått in och blivit vår ansvarige för 

dotterbolaget så tror jag att vi hade varit lika framgångsrika som vi är idag. Vi hade troligtvis haft lite högre 

kostnader men vi hade nått ett helt annat resultat det är jag övertygad om. Återigen det handlar om att hitta rätt 

personer." (Hammarstedt, 2012) 

 

Den agent de arbetar med nu på den ryska marknaden arbetar nästan helt uteslutande med att 

sälja Nordens produkter. Vidare berättar Hammarstedt att de med den nuvarande agenten täcker 

marknaden på ett bättre sätt än vad de gjorde med säljenheten. Idag har de utöver agenten både en 

assistent till denne och även en servicetekniker samt en reservdelsansvarig.  
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För Norden ökade deras marknadsandel och försäljning i direkt relation till bytet. Skälet till detta 

säger Hammarstedt var att företaget vann tillbaka förlorade marknadsandelar samt att de fick nya 

kunder. Hammarstedt ansåg att Nordens rykte inte påverkats av etableringsbytet. Om företagets 

rykte påverkades menar Hammarstedt att det är till det positiva av den orsaken att agenten de 

anlitade är kunnig och kompetent. Det nya etableringssättet levde upp till företagets förväntningar 

genom att försäljningen ökade och fler förfrågningar når företaget.   

 

Norden är väldigt nöjda med sina agenter i Ryssland, men som nämnts tidigare är det inte alltid 

de som bestämmer. Om koncernledningen kommer med nya beslut om ytterligare 

etableringsförändringar är det bara för Norden att rätta in sig i ledet. Dock finns det inga sådana 

planer för tillfället, då Ryssland fortfarande är en relativt liten marknad för Norden.  

 

4.4 Cascades Djupafors AB 

Cascades Djupafors (Cascades) ingår i Cascades Incoorporated vilket är en världsomspännande 

organisation. Bruket i Djupafors startade 1868 och export har alltid varit en stor del av 

försäljningen. Idag tillverkar de kartonger som de säljer vidare till tryckerier, vilka är deras 

främsta kundgrupp. Cascades har 140 anställda och är främst aktiva på den europeiska 

marknaden med en omsättning på 450 miljoner SEK varav 95 procent är export.  Vår 

intervjuperson Susanne Hägerstrand har jobbat som försäljningschef på företaget och är idag 

Customer Service Manager med uppgift att koordinera orderflödet. För Cascades är den 

geografiska närheten till sin internationella marknader viktig i sin internationella vision. 

Hägerstrand förklarar att de olika systerbolagen väljer att fokusera på marknader som ligger 

geografiskt nära. 

 

4.4.1 Initialt etableringssätt 

Hägerstrand menar att de oftast använder sig av en agent vid den initiala etableringen på en 

internationell marknad. Företaget blir ofta kontaktat av agenturer som vill representera dem och 

driva deras försäljning. Vidare menar Hägerstrand att de även ibland inleder en ny etablering till 

en ny marknad genom att använda sig av en egen säljare som förhoppningsvis finner en agent 
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som är villig att ta på sig försäljningsansvaret. På den ryska marknaden valde Cascades initialt att 

etablera sig via agenter, agenterna befann sig i Ungern och Polen och därifrån sålde de till 

Ryssland. Försäljningen drevs endast mot grossister som köpte stora mängder kartonger, vilka 

såldes vidare till tryckerier. Hägerstrand poängterar att tidigare erfarenheter är viktiga att ha i 

åtanke vid etablering i ett nytt land, men det är även viktigt att ha kunskap om den nya 

marknadens språk och kultur. 

 

”Att ha någon på plats är ju fördelen, att ha någon som kan språket och kulturen, för det är ju olika affärsklimat i 

olika länder. Därför är det viktigt att ha någon som kan kulturen så man kan diskutera på rätt nivå.”  

(Hägerstrand, 2012) 

 

4.4.2 Förändringsagenter  

Enligt Hägerstrand var Cascades byte till en lokal säljenhet påverkat av det faktum att företaget 

ville öka sin möjlighet att påverka försäljningen. De ville även öka försäljningsvolymerna vilket 

de ansåg bäst kunde göras med detta etableringssätt. Företaget såg även att den ryska marknaden 

växte och därmed skulle det finnas ytterligare potential på marknaden.  

 

Hägerstrand berättar att Ryssland under en tid har fungerat som en dumpningsmarknad där 

Cascades frågar efter ordrar om det behövs, annars har marknaden blivit ignorerad. Detta har 

däremot förändrats under de senaste åren då den ryska marknaden byggt upp en mer stabil 

efterfrågan. Cascades upplever emellertid en tuff konkurrens på den ryska marknaden från de 

asiatiska länderna vilka har fått en ökad efterfrågan från Ryssland 

 

För att undvika en psykisk distans till marknaden menar Hägerstrand att det framförallt är viktigt 

att lära känna människorna och tillåter att ett förtroende byggs upp. Genom detta kommer den 

kulturella skillnaden inte längre spela någon roll eftersom det finns en tillit mellan parterna, och 

därmed inte vara något hinder för ett fördjupat engagemang. Relationen skapas därmed oavsett 

vilken kultur parterna har, dock gäller det att vara öppen och lyhörd.  

 

4.4.3 Ett etableringsbytes påverkan på verksamheten  

Cascades gick in på den ryska marknaden via agent. Dock valde de år 2002 att gå från denna 
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agent till att etablera dotterbolag (säljenhet) där företaget anställt sina egna säljare, och de är 

nöjda med resultatet. En agent är bra att använda i ett första steg då företag penetrerar en ny 

marknad, berättar Hägerstrand. Hon menar att en agent ger företag möjlighet att se om det finns 

potential på marknaden. Dock upplever Hägerstrand att agenter ofta ser sina egna intressen i 

första hand, då en agent ofta är agent för fler än ett företag tenderar denne att favorisera det 

företag som har produkterna som säljer bäst för tillfället, för att på så sätt kunna få ut så hög 

provision som möjligt. Därför menar Hägerstrand att en egen etablerad säljenhet är att föredra då 

de anställda säljarna där enbart har det egna företagets produkter att sälja och kan på detta sätt 

hänge sin fulla energi till detta ändamål. Dock är att etablera egna säljenheter inte riskfritt, det 

finns fortfarande risk att försäljningen inte uppkommer till den nivån som önskas och företaget 

kan tvingas skjuta till pengar till kontoret innan det går runt av sig själv. Hägerstrand upplever ett 

fördjupat engagemang till den ryska marknaden efter etableringen av den lokala säljenheten. Att 

tillföra mer resurser till den ryska marknaden och på så sätt fördjupa engagemanget har bidragit 

till bättre kunskap och en närmre relation till kunderna. Hon tillägger även att arbetet med 

agenten inte försåg Cascade med någon värdefull kunskap om den ryska marknaden.  

 

Hägerstrand berättade att Cascades försäljningsvolym och marknadsandel ökade väsentligt efter 

bytet på den Ryska marknaden. Detta berodde på att företaget anställde en person som började 

jobba mer direkt med kunderna samt att priserna blev mer anpassade. Vidare tror Hägerstrand att 

Cascades rykte stärktes av etableringsbytet.  

 

”…vi blev närvarande på ett annat sätt. Jag tror vi blev sedda som mer seriösa och långsiktigt satsande.” 

(Hägerstrand, 2012) 

 

Hägerstrand menar att en lokal säljenhet är det mest optimala etableringssättet för företaget då det 

bidrar till en djupare förståelse och närvaro på marknaden. Vidare når det nya etableringssättet 

upp till Cascades förväntningar angående prestationen. Dock nämner Hägerstrand att förbehåll 

finns för hur prisnivåerna förändras på marknaden, detta kan göra att det valda etableringssättet 

inte blir det mest gynnsamma.  

 

På Cascades ser de ingen framtid för en etableringsförändring. De är nöjda med sitt säljbolag på 
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den Ryska marknaden. Dock skulle de istället vilja jobba mer direkt mot sina slutkunder istället 

för via grossister som de mestadels säljer genom idag.  

4.5 GN Industri 

GN Industri (GN) är en del av koncernen Emballator Metal Group. Företaget tillverkar och säljer 

plåtemballage, som plåtburkar. De har en omsättning på 60 miljoner SEK. Exporten står för cirka 

40 procent av GNs totala omsättning. GN är främst etablerade i Norden, men de har även en del 

aktiviteter i Baltikum, Polen och Ryssland. Dock är Sverige deras främsta marknad, följt av 

Finland. Företagets främsta kundgrupp är färgtillverkare och företag som arbetar med färg, både 

kemikaliskt och tekniskt. AkzoNobel gruppen är bland annat viktiga för GN. Vår intervjuperson 

Tomas Fredriksson arbetar som marknadschef. GNs internationella vision följer sitt moderbolags. 

Denna vision innebär internationell expansion men Fredriksson menar att företaget inte satsar 

längre bort än södra Tyskland. Detta är på grund av att transporten utgör en begränsning samt att 

produkten är priskänslig. 

 

4.5.1 Initialt etableringssätt 

GN etablerades på den polska marknaden 2004. Detta var en reaktion på att en betydande kund 

för företaget flyttade produktionen till den polska marknaden.  

 

”…vi ville bibehålla vår volym och tillverkning i Nybro och på den tiden var kunden stor för oss så det var en 

naturligt steg att gå med dem till den polska marknaden och försöka leverera till Polen.” (Fredriksson, 2012) 

 

Företaget följde då med in på den polska marknaden och jobbar idag med några få nyckelkunder i 

Polen. Företaget har sedan förvärvat nya kontakter på den polska marknaden, Fredriksson 

framhåller att företagets relationer var av betydande roll vid etablering på marknaden. Trots att 

den huvudsakliga orsaken till företagets fortsatta verksamhet på den polska marknaden baseras på 

befintliga kunder, ser Fredriksson idag en tendens till förflyttningar hos dem. Fredriksson menar 

att omvärlden inte är statisk vilket ger upphov till nya förordningar, vilka måste följas samt att 

företagen tenderar att sträva efter att samkoordinera sina aktiviteter. Enligt Fredriksson hjälper 

den kunskap som företaget förvärvat från andra marknader till att vidga företagets vyer och 

förenklar etableringen på nya marknader. För GN var den marknadsspecifika kunskapen om 

Polen inte en avgörande faktor för företaget vid val av initialt etableringssätt. Enligt Fredriksson 
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hade de ingen tidigare kunskap om marknaden utan det var på grund av relationerna som 

företaget valde att etablera sig i Polen. Vidare menar han att företaget troligtvis inte hade 

etablerat sig där om deras kunder inte flyttat sin verksamhet dit. 

 

4.5.2 Förändringsagenter  

Enligt Fredriksson påverkas sättet GN arbetar på en marknad av det produktsortiment som 

företaget har. Finns det en hög grad av potentiella kunder i ett land, vilka efterfrågar GNs 

produkter, kan företaget tänka sig att samarbeta med dem i en större utsträckning. I Polen är 

tillväxten dock ett hinder, Fredriksson ser inte en tillväxt som är tillräckligt åtråvärd för GN på 

marknaden. Vidare menar han att konkurrensen är alldeles för utbredd, både från den inhemska 

marknaden och närliggande marknader. Dessa förändringsagenter har bidragit till att de valt att 

inte utföra ett etableringsbyte på den polska marknaden. Vidare menar han att det är en 

avgörningsfråga gällande vart företaget ska binda upp sina resurser, eftersom Polen inte är deras 

främsta marknad är de ovilliga att öka sitt engagemang till marknaden. Därmed är den bästa 

lösningen för GN att fortsätta med den direkta försäljningen till de redan existerande kunderna. 

 

”...vi ser inte Polen som en marknad vi vill växa i för att vi måste växa någonstans. Vi tittar mer på marknader där vi 

ser att det finns möjligheter och då engagerar man sig där. Jag känner att Polen inte är vårt förstahandsval.” 

 

Fredriksson säger att GN enbart har kontakt med sina kunder på den polska marknaden, utöver 

det finns det inga ytterligare relationer. Detta beror på att företaget säljer direkt till kunderna. 

Fredriksson anser att den psykiska distansen till Polen finns där precis som till alla andra 

marknader. Exempelvis vill de gärna ha en kredit på mellan sextio och nittio dagar. Det 

mentaliteten från person till person som Fredriksson menar spelar störst roll gällande psykisk 

distans. 

 

4.5.3 Ett etableringsbytes påverkan på verksamheten  

Fredriksson ser inget negativt med sitt nuvarande etableringssätt på den polska marknaden. Han 

såg det som en nödvändighet att flytta med sin kund till den polska marknaden för att inte riskera 

att förlora denna. Däremot medger han att det finns vissa risker med att göra affärer med en 

utländsk kund. Han menar att de ekonomiska riskerna ökar då det är svårare att ha kontroll över 



EMPIRI 

 

68 

 

utländska kunder. 

 

Fredriksson anser att GNs nuvarande etableringsätt inte lever upp till förväntningarna. Dock 

beror detta på att den kund de flyttade med till den polska marknaden missbedömde 

marknadspotentialen och lyckades inte sälja lika mycket som förväntat. Detta har medfört att 

GNs leveranser har minskat de två senaste åren. 

 

För tillfället är en ändring av etableringssätt på den polska marknaden inget GN överväger, detta 

beror på att de inte ser någon tillväxtpotential på marknaden. Istället ser de sig om efter nya 

potentiella marknader och har ställt in sitt sikte mot Ryssland och på att hitta fler kunder i 

Europa.  

 

4.6 Gransjöverken AB 

Gransjöverken är ett sågverk och har 42 anställda, de är etablerade i ett flertal länder i Europa, 

bland annat Polen, Danmark, Tyskland och Storbritannien. Företaget är även aktivt i Egypten och 

Saudiarabien samt i några delar av Asien. Företagets främsta kundgrupp är tillverkningsindustrin 

och större byggmaterialshandlare i Europa. Gransjöverken omsätter 280 miljoner SEK och 90 

procent av omsättningen kommer från export. Vår intervjuperson Patrik Siljemark är VD och den 

näst största ägaren i företaget. Gransjöverkens internationella vision syftar till att skapa långvarigt 

förhållande med kunderna och växa tillsammans med dem. Siljemark menar att företaget inte 

syftar till att konkurrera med de större företagen i branschen utan syftar till att dra nytta av sin 

flexibilitet och efterservice.  

 

”…vi har valt ett produktionssätt som ger ganska stor omsättningshastighet och bra produkter med ganska slimmad 

personalstyrka. Vi har valt ett ganska smalt koncept med produkter, vi försöker göra ett mindre antal produkter med 

större volym till varje produkt. Vi försöker inte hoppa runt i olika produktsegment utan försöker jobba långsiktigt 

med det och vi har väl etablerat ett namn i marknaden.” (Siljemark, 2012) 

 

4.6.1 Initialt etableringssätt 

Gransjöverken öppnade affärskontakten med Polen 2002 då de blev kontaktade angående att 

importera timmer från landet. Kontakten har de än idag och genom denna blev de kontaktade 
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angående att leverera råvaror till Polen. För tre år sedan genomförde företaget ett projekt i samråd 

med exportrådet där förtaget bad om en sondering av marknaden för att kunna plocka ut ett antal 

nyckelkunder. Polen är idag företagets tredje största marknad och de har en säljare som jobbar 

mot marknaden. Gransjöverken arbetar med tre-fyra kunder på den polska marknaden och har 

valt att inte använda sig av mellanhänder, istället är direktkontakt med kunderna något Siljemark 

anser bidra till företagets effektivitet. Enligt Siljemark påverkade den kunskap som företaget hade 

om den polska marknaden in när de valde etableringssätt. De visste att det var relativt nytt med 

sågverk i Polen vilket gjorde att själva valde att kontakta företag i landet. Detta påverkades också 

av att de inte hade någon kunskap om agenterna i landet och vågade inte chansa på att en agent 

var bra. 

 

4.6.2 Förändringsagenter  

Enligt Siljemark är företagets storlek en viktig faktor till att Gransjöverken tvekar att själva göra 

större investeringar i Polen. De är begränsade av sina resurser och storlek. Gransjöverken 

försöker undvika att ha kunder som konkurrerar med varandra, detta för att kunna bibehålla en 

bättre relation till dem. Företaget ser helst att det är en distans mellan kunderna som gör att de 

inte konkurrerar om samma objekt. I relationerna har Siljemark inte upplevt att det skulle vara 

någon större psykisk distans. Givetvis menar han att det finns skillnader men då företaget tidigare 

arbetat mot Polen, dock med en importrelation, har de lärt sig hur de ska arbeta och bete sig. 

Vidare menar Siljemark att den psykiska distansen blir lättare att hantera desto mer erfarenhet 

företaget får.  

 

4.6.3 Ett etableringsbytes påverkan på verksamheten  

På Gransjöverken arbetar de med att sälja direkt till sina kunder på den polska marknaden. Enligt 

Siljemark är fördelen med att arbeta på detta sätt att det möjliggör en direkt kommunikation till 

kunden, detta leder till snabbare beslut än vid arbete med exempelvis en agent. Vidare berättar 

Siljemark att det finns risker med alla etableringssätt, den främsta risken han ser med det 

nuvarande etableringssättet är risken med utebliven betalning. Även reklamationer kan ställa till 

problem. På Gransjöverken har de en policy att om reklamation på varor överstiger en viss 

procent åker de och besöker kunden. Detta kan medföra höga kostnader som skulle ha kunnat 

elimineras om de hade en agent på marknaden som kunnat besöka kunden åt dem, berättar 



EMPIRI 

 

70 

 

Siljemark. 

Siljemark tror att ett fördjupat engagemang till den polska marknaden, genom etablering av ett 

lager, skulle påverka prestationen positivt och generera stor tillväxt. Siljemark anser att det 

nuvarande etableringssättet är över förväntan, då man på Gransjöverken värderar långsiktiga 

relationer med kunder är de förvånad över kundernas lojalitet på den polska marknaden.  

 

Siljemark berättar att han inte ser något negativt med det etableringssätt det har idag. Dock 

berättar Siljemark att de kan tänka sig att ändra sitt etableringssätt på den polska marknaden i 

framtiden då han anser att arbetet på en marknad alltid kan förbättras. Företaget har övervägt att 

fördjupa sitt engagemang till den polska marknaden genom att öppna ett lager där. Dock menar 

Siljemark att Gransjöverken är för små för att själva stå för ett eget lager och anställa en svensk 

platschef och annan personal. För att idén skulle vara genomförbar skulle de behöva gå ihop med 

ytterligare aktörer, vilka de kan sköta lagerhållningen tillsammans med. En etablering av ett lager 

på den polska marknaden skulle medföra att de kunde komma närmare sina polska kunder och 

även kunna sänka sina priser i och med det minskande fraktkostnaderna. Vidare berättar 

Siljemark att de kan tänka sig att använda agenter till att nå nya kunder de skulle ha svårt att nå 

på egen hand. Siljemark menar att med en agent skulle de lättare kunna nå de mindre kunderna på 

marknaden och överkomma de hinder med språkbarriärer som ofta uppstår med dessa. 
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5. Analys  

 

I följande kapitel presenteras en analys bestående av en sammanlänkning mellan teorin och 

empirin. Vi diskuterar och analyserar fallföretagen utifrån deras initiala etableringssätt, 

påverkan av förändringsagenter samt resultatet av fallföretagens utlandsetablering. Analysen 

presenteras med hjälp av rubriker som erinrar om de olika delarna av den teoretiska ramen. 

 

 

5.1 Initialt etableringssätt 

Utav de sex intervjuade fallföretagen valde tre att använda sig utav direktförsäljning vid den 

initiala etableringen (Aura Light, Gransjöverken och GN). Två av företagen valde att sälja via 

agenter (Cascades och Norden) och det resterande företaget (Läckeby) använde sig av distributör. 

Detta visar att samtliga fallföretag valde att etablera sig initialt på sina respektive marknader 

genom direkt export. Enligt Uppsalamodellen väljer företag att först etablera sig på en ny 

internationell marknad genom ett etableringssätt som kräver en mindre mängd resursförbindelser 

(Johanson & Vahlne, 1977). Direkt export är ett av de etableringssätt där resursförbindelsen är 

som lägst och bidrar därmed till ett mindre risktagande (Root, 1994). Då samtliga företag har valt 

ett etableringssätt med låg resursförbindelse och låg risk visar detta att företagen tenderar att vara 

riskaverta och ovilliga att hänge en större mängd resurser på en ny och okänd marknad. Vi ser här 

en koppling till att företag följer Uppsalamodellen vid en första etableringen på en ny marknad.  

 

Enligt Figueira-de-Lemos et al. (2010) är en ökad risk bland annat en konsekvens av en ökad 

verksamhetsgrad på utländska marknader. Detta kan ytterligare vara en orsak till att fallföretagen 

har valt att etablera sig med en låg verksamhetsgrad på marknaderna, då detta automatisk medför 

lägre risk. Det kan därmed konstateras att de samarbetsbaserade och hierarkiska etableringssätten 

undviks vid en initial etablering, eftersom de medför en hög verksamhetsgrad och därmed en 

högre risk. Enligt Meyer & Gelbuda (2006) kännetecknas en etablering på en tillväxtmarknad 

ofta av stor osäkerhet. Osäkerhet är något som enligt Figueira-de-Lemos et al. (2010) också ökar 

risken på en marknad. Enligt Koch (2001) spelar ett företags riskhantering in på vilket 

etableringssätt som företaget väljer när de penetrerar en ny marknad. Detta kan kopplas till 
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fallföretagen, vilka visar tendenser på att överväga risken en marknad medför då de väljer initialt 

etableringssätt.  

 

Aura Light, Gransjöverken och GN valde initialt att etablera sig genom direktförsäljning, detta 

för att de redan hade befintliga kundkontakter på marknaden. Aura Lights dåvarande VD hade 

tidigare kontakt med ett svenskt företag, vars dotterbolag verkade i Förenade Arabemiraten. Det 

var denna kontakt som resulterade i att Aura Light etablerade sig på den marknaden. GN 

etablerade sig på den polska marknaden främst för att en av deras mest betydande kunder flyttade 

dit. GN ville undvika att förlora denna kund och medförande försäljningsvolym. Gransjöverken 

blev 2002 kontaktade av ett polskt företag som fick kännedom om dem genom en tidigare polsk 

leverantör. Det var företagens relationer som initierade marknadspenetrationen till respektive 

marknad. Enligt Mtigwe (2006) kan ett företags relationer med andra aktörer leda in dem på en 

internationell arena även om det inte var ett medvetet beslut av företaget. Den polska marknaden 

hade inte varit attraktiv för GN om det inte vore för relationen till ett företag med 

etableringsplaner på marknaden. Vidare var inte etableringen i Förenade Arabemiraten ett 

medvetet beslut av Aura Light, utan ett reslutat av den dåvarande VDs relationer. Detta kan 

kopplas till Hollensen (2011) som menar att befattningshavare kan bli medvetna om möjligheter 

via deras personliga nätverk. Det kan därmed noteras att marknadens potential inte alltid är den 

avgörande faktorn vid ett beslut till internationalisering, nätverkets karaktär och potentiella 

relationer kan vara en starkare drivkraft.  

 

Som nämnts ovan är GN endast aktiva på den polska marknaden på grund av sina kunder, i övrigt 

ser inte företaget någon potential på marknaden. Däremot kan marknaden vara viktig för GNs 

kunder och utifrån ett nätverksperspektiv ser vi att GN gynnas av att vara aktiva på marknaden 

för att på detta sätt vara en del av nätverket. Detta kan kopplas till nätverksperspektivet där de 

menar att ett företags internationalisering inte är en soloprestation, utan ett resultat av 

relationerna i ett nätverk. Johanson och Mattson (1988) hävdar att ett företag med hjälp av sina 

utländska nätverkspartners fastställer och utvecklar internationella marknadspositioner, de menar 

att ett företag penetrerar nya utländska marknader genom sina relationer till nyförskaffade 

utländska nätverkspartners. Även i den reviderade versionen av Uppsalamodellen hävdar 

Johanson & Vahlne (2009) att de existerande affärsresrelationerna har en betydande inverkan på 
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vilket etableringssätt som användas och vilken marknad som väljs, detta eftersom nätverken 

möjliggör en identifiering och exploatering av nya möjligheter. Denna typ av expandering är 

tydlig i Aura Light, GN och Gransjöverkens fall, vilka expanderade sina internationella 

verksamheter via nyförvärvade och existerande relationer.  

 

Enligt Hollensen (2011) kännetecknas direkt export av låg kontroll, dock medför 

direktförsäljning en större kontroll över processen än om affärer görs via en mellanhand. I och 

med detta ser vi en anledning till att företag väljer att använda direktförsäljning som initialt 

etableringssätt, då det medför en låg resursförbindelse med större kontroll än övriga sätt inom 

direkt export. Vidare ser vi att ett företags resurser kan vara en anledning till användandet av 

direktförsäljning, Gransjöverken är relativt små och uttryckte under intervjun att sin storlek 

påverkar vilket etableringssätt de använder sig av. GN är av ungefär samma storlek och det kan 

därför även antas vara begränsade av sina resurser, därmed utgjorde direktförsäljning ett rimligt 

alternativ. GN och Gransjöverken har få kunder på marknaden, vilket kan medföra att en 

mellanhand kan bli överflödig. Aura Light kan ses som ett medelstort företag och är därför inte 

lika begränsade av sina resurser vid en initial etablering. Dock använder sig även Aura Light av 

direktförsäljning, anledningen till detta kan antas vara att de fick kontakt med en kund via sitt 

nätverk, vilket uteslöt behovet av en mellanhand. Utifrån detta ser vi en anledning till att när 

företag etablerar sig på en ny marknad utan en mellanhand kan det vara på grund av att de redan 

har befintliga nätverkskontakter som försett dem med nya kundkontakter på denna marknad. 

Detta resulterar i att en mellanhand kan bli överflödig och därför inte används. Däremot ser vi att 

vid en nyetablering på en marknad där ett företag saknar direkt kontakt till kunden kan en 

mellanhand användas, då denne kan hjälpa till att finna nya kunder. Letandet av nya kunder är en 

process som kan vara resurskrävande i både tid och pengar, vilket kan undvikas om ett företag 

använder en mellanhand.  

 

Både Cascades och Norden valde initialt att etablera sig på den ryska marknaden med en agent. 

Även Läckeby etablerade sig initialt med agent på den sydafrikanska marknaden. Som vi nämnt 

tidigare, kan en agent användas fördelaktigt då ett företag inte har befintliga kontakter på en 

marknad och ämnar hitta nya kunder. Enligt Hägerstrand använde Cascades en agent från tidigare 

marknader när de etablerade sig i Ryssland. Därmed utnyttjade företaget sitt existerande nätverk 
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för att penetrera den ryska marknaden, vilket styrker tidigare diskussion om relationers betydelse 

vid nyetableringar. I Johanson & Vahlnes (1977) undersökning fann de att de flesta företag i ett 

tidigt skede av sin internationalisering valde att etablera sig via en agent på en utländsk marknad. 

Då Norden etablerade sig på den ryska marknaden på 1930-40 talet är det svårt att säga de 

egentliga orsakerna till valet av agent, dock hävdar Hammarstedt att de flesta företag väljer att 

etablera sig på nya marknader via en agent. Även Hägerstrand hävdar att agent är ett bra sätt för 

ett företag att initialt etablera sig på en marknad, detta för att få en känsla för marknadens 

potential utan att tillsätta en stor mängd resurser. Detta styrker Johanson & Vahlnes (1977) 

reslutat om valet av ett initialt etableringssätt som kräver lågt engagemang. Då agenter jobbar för 

en förutbestämd provision (Root, 1994), uppstår kostnaderna för att använda en agent enbart om 

agenten lyckas sälja företagets produkter. Hammarstedt menar att företag kan undvika fasta 

kostnader med detta etableringssätt jämfört med ett etableringssätt som kräver ett större 

resursengagemang, som exempelvis dotterbolag. Hägerstrand hävdar att det är viktigt att ha 

någon på marknaden som kan språket och kulturen, detta är något som en lokal agent kan bidra 

med. Det kan konstateras att då en ny marknad kan vara outforskad och osäker för ett företag är 

det en stor fördel att ha en agent som kan hjälpa till att överkomma detta, vilket kan vara 

ytterligare en anledning till att agent väljs som etableringssätt vid en initial etablering.  

 

På den polska marknaden etablerade sig Läckeby initialt via en distributör. Enligt Johnsson 

föredrar företaget att arbeta med en distributör då det är distributören som blir deras huvudkund. 

Detta innebär att de enbart har en kontakt till marknaden. Enligt Young et al. (1989) har 

distributörer stor erfarenhet av marknaden och kan erbjuda kundtjänst. Det faktum att en 

distributör kan erbjuda andra tjänster än enbart försäljning är en anledning till varför Läckeby 

valt detta etableringssätt. En etablering via distributör innebär också ett lågt resursengagemang 

till den utländska marknaden (Root, 1994), vilket kan vara ytterligare anledning till att det väljs 

som initialt etableringssätt. Däremot förbinder sig Läckeby till en högre grad till distributören än 

vad de skulle göra till en agent, eftersom de flyttar en del av eftermarknadsansvaret till 

distributören och förlitar sig således på denne. 

 

Betydelsen av relationer har fått större uppmärksamhet som en drivkraft till val av initialt 

etableringssätt (Johanson & Mattson, 1988; Johanson & Vahlne, 2009; Mtigwe, 2006) och skulle 
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möjliggöra ett initialt etableringssätt med större engagemang. Trots detta har samtliga fallföretag 

valt att etablera sig via ett sätt som kräver lite resursengagemang. Detta visar att även om företag 

i och med relationerna inte är lika begränsade i sitt val av etableringssätt ändå inte väljer ett sätt 

som kräver stort engagemang. Enligt Uppsalamodellen är kunskap något som reducerar ett 

företags osäkerhet, vidare kan relationer bidra med kunskap om marknaden. Detta indikerar att 

eftersom relationer bidrar med kunskap bör relationerna även bidra till att reducera osäkerheten, 

vilket i sin tur leder till att ett etableringssätt med högre engagemang skulle kunna användas. 

Dock verkar det finnas andra faktorer som ändå påverkar ett företag att välja en initial etablering 

som kräver ett lågt resursengagemang.  

 

Direktförsäljning innebär direktkontakt med kunden som bidrar till att det blir lättare att fatta 

snabbare beslut. Däremot kan det vara väldigt resurskrävande att arbeta direkt med många 

kunder. Dock har fallföretagen ett relativt litet antal kunder på sina respektive marknader där de 

arbetar med direktförsäljning. Om ett företag har ett stort antal kunder närvarande på den nya 

marknaden, ser vi att ett mer lämpligt etableringssätt skulle vara att använda sig av ett sätt vilket 

binder ihop kontakter från en punkt, exempelvis distributör, agent eller egen lokal säljenhet. En 

agent eller distributör kan vara effektivare än direktförsäljning då de samkoordinerar 

kommunikationen med kunderna. Om en distributör kan ta över en del av marknadsansvaret 

undgår företaget en initial närvaro på marknaden, vilket skulle kräva mer resurser. 

 

Vid en ny marknadspenetrering upplever företag ofta osäkerhet angående marknaden, att då ha 

någon på plats som kan språk och kultur skulle bidra till att reducera osäkerheten och leda till en 

mer framgångsrik etablering. Eftersom fallföretagen har etablerat sig med ett sätt som medför låg 

risk ser vi också här en möjlighet att använda någon av de samarbetsbaserade etableringssätten 

som ett möjligt initialt etableringssätt. Då samarbetsbaserad etablering innebär delad risk, 

kontroll och ägarskap mellan de kontrakterande parterna medför detta etableringssätt till att 

minska en marknadsosäkerhet. Företag får även här tillgång till en lokal partner som har stor 

vetskap om marknaden och har kännedom om marknadens språk och kultur (Hill, 2005). Valet av 

etableringssätt är dock kopplat till vilken typ av produkt som företaget säljer då företag med svagt 

differentierade produkter driver dem mot lokal produktion. Samtidigt som produkter som kräver 

stor anpassning till att marknadsföras utomlands gynnas av ett etableringssätt som ger företag 
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närhet till den utländska marknaden (Root, 1994). Därmed ser vi en koppling mellan produktens 

egenskaper och företags val av etableringssätt och det är därför inte alltid nödvändigt för ett 

företag att ingå partnerskap, då en samarbetsbaserad etablering ofta används när ett företag 

behöver hjälp att exploatera en konkurrensfördel. Detta är kanske inte alltid fallet för företag och 

därför väljer de bort detta etableringssätt. Vidare kan en samarbetsbaserad etablering innebära en 

förflyttning av företagets produktion, vilket ingen av våra fallföretag har uttryckt en önskan om. 

Vi ser en koppling mellan fallföretagens produkter och detta etableringssätt. Vissa av 

fallföretagens produkter gynnas av sin höga kvalité och de skulle därför inte gynnas av att flyttas 

till en tillväxtmarknad, där de ofta inte kan erbjuda samma högteknologiska lösningar. Vidare kan 

det finnas en ovilja till att dela med sig av sina tekniska lösningar. 

 

Enligt Uppsalamodellen (Johanson & Vahlne, 1977) anses internationaliseringsprocessen 

påverkas och drivas av samspelet mellan kunskapen om internationella affärsverksamheter och 

engagemanget till internationella marknader. Vidare menar Johanson & Vahlne (1977) att 

företags nuvarande aktiviteter påverkas av det engagemangsbeslut som tas, samtidigt som dessa 

är tagna utifrån den marknadskunskap företaget besitter. Enligt många av fallföretagen är 

kunskap ackumulerad från andra marknader en faktor till varför det initiala etableringssättet har 

valts. För Aura Light var den tidigare kunskapen från andra marknader av stor vikt vid valet av 

det första etableringssättet. Även för GN påverkade den tidigare kunskapen då den bidrar till en 

enklare etablering på nya marknader. Nordens beslut påverkades däremot inte av företagets 

tidigare förvärvade internationaliseringskunskap, då Hammarstedt ansåg att den 

relationsspecifika var av större vikt. Hägerstrand på Cascades menar att det är viktigt att ha 

tidigare erfarenheter från tidigare marknader i åtanke vid valet av etableringssätt, dock poängterar 

hon att den marknadsspecifika kunskapen även är av stor vikt. Detta är något som Johnsson på 

Läckeby håller med om. Kunskapen om marknaden var av större vikt för Läckeby vid valet av 

initialt etableringssätt, då den ger indikatorer på hur deras produkter skulle passa på marknaden.  

 

Vid tidpunkten då Gransjöverken etablerade sig på den polska marknaden visste de att det var 

relativt nytt med sågverk i Polen, därmed var den marknadsspecifika kunskapen viktig när de 

valde sig av direktförsäljning. För GN spelade den marknadsspecifika kunskapen inte in vid valet 

av etableringssätt, likt Norden var det relationer som bidrog till det val som togs. Vi ser här en 



ANALYS 

 

77 

 

koppling mellan Uppsalamodellen och de val fallföretagen har gjort. Kunskap om internationell 

affärsverksamhet och kunskap om marknaden har haft en viktig roll vid val av initialt 

etableringssätt då samtliga företag har uttryckt vikten av antingen båda kunskaper eller någon av 

dem. Vi uppfattar detta som att tidigare erfarenhet från internationell affärsverksamhet ger 

företag kunskap. 

 

 

Figur 6. Fallföretagens initiala etablering 

 

5.2 Förändringsagenter 

5.2.1 Interna förändringsagenter 

Enligt Calof & Beamish (1995) och Petersen et al. (2000)  kan byten av etableringssätt bero på att 

det tidigare etableringssättet åstadkommit otillfredsställande resultat. Det senaste etableringsbytet 

som skett för Norden (från lokal säljenhet till agent) och Aura Light (från en distributör till ett 

flertal distributörer) var bland annat en reaktion på etableringssättets undermåliga prestation. De 

båda företagen hade en önskan om att öka sin försäljning och vinna fler marknadsandelar. Även 

Cascades (från agent till lokal säljenhet) kände ett behov av att öka möjligheten till försäljning 

ytterligare. Vi ser här en koppling till det som Calof & Beamish (1995) och Petersen et al. (2000) 

menar är en anledningen till att behovet av byte uppstår. Eftersom företagen inte var nöjda med 

prestationen av etableringssättet uppstod behovet av att byta till ett etableringssätt vilket 

förhoppningsvis skulle leda till en bättre försäljning. Enligt Koch (2001) är ett företags resurser 

en intern förändringsagent som påverkar företags val av etableringssätt. Norden menar att 

säljenhetens dåliga prestation var ett direkt resultat av en felrekrytering, då de ansåg att personen 

inte var en driven säljare. Enligt Davidsson & Honig (2003) är humant kapital viktigt då det 
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innebär att personalen är bättre på att tillvarata nya möjligheter som uppkommer i 

internationaliseringen. Det kan därmed konstateras att ha kunnig personal är viktigt för en 

framgångsrik etablering. Vidare ansåg Norden att säljenheten krävde för stora finansiella resurser 

i form av fasta kostnader. Enligt Calof & Beamish (1995) är den största bidragande orsaken till 

företags byte av etableringssätt den interna omgivningen. Läckebys (från agent till distributör) 

beslut att byta var starkt kopplat till att företaget internt föredrar att arbeta med distributörer på 

utländska marknader, eftersom de anser det vara enklare. Enligt Koch (2001) har mindre företag 

begränsade resurser. På Gransjöverken anser de att sin storlek och begränsade resurser hindrar 

dem till att göra etableringsbyten.  Vi kan även koppla denna faktor till GN som inte heller har 

gjort ett etableringsbyte, dock har företaget inte uttryckt detta specifikt. Existerande 

byteskostnader kan bidra till en förklaring till varför ett byte genomförs (Pedersen et al., 2002) 

och vi ser här ett samband mellan byteskostnader och ett företags resurser. Om ett företag har 

begränsade resurser kan dessa kostnader bli för höga och leder till att ett byte inte genomförs.  

 

Enligt Calof & Beamish (1995), Pedersen & Petersen (1998) och Pedersen et al. (2002) förväntas 

företag byta etableringssätt när de erhållit tillräckligt med erfarenhet och kunskap från den 

utländska marknaden, vilket är i enlighet med Uppsalamodellen. För Aura Light spelade generell 

internationaliseringskunskap in när de genomförde etableringsbytet. Vidare spelade även Aura 

Lights marknadskunskap in på bytet, Berg menar att det är svårt att initiera en förändring om man 

saknar kunskap om marknaden. Dock var det kunskap om affärsnätverket som påverkade valet att 

byta mest. Norden har länge varit en aktiv aktör på den internationella marknaden, de gick även 

tidigt in på den ryska marknaden. Hammarstedt har själv arbetet på den ryska marknaden i åtta år. 

Detta indikerar på att han hade en god kunskap om marknaden vid bytet och visste vad han ville 

byta till. Kunskapen om den ryska marknaden kan då antas vara en bidragande faktor på så sätt 

att Norden valde att byta till agent. Vi kan här dra paralleller mellan de tre företagen och hur 

kunskap och erfarenhet enligt Calof & Beamish (1995), Pedersen & Petersen (1998) och 

Pedersen et al. (2002) kan påverka ett företags etableringsbyte.  

 

Kulturskillnader är något som är en del av den psykiska distansen som företag kan uppleva finns 

på en ny och okänd marknad (Johanson & Vahlne, 1977). Alla sex fallföretagen uttrycker även 

att det finns kulturskillnader mellan de egna företaget och tillväxtmarknaden. De hävdar dock att 
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dessa skillnader inte är något som påverkar dem i sitt val av etableringssätt eller i frågan om att 

fördjupa sitt engagemang. Att kulturskillnader skulle bidra till en större psykisk distans och 

osäkerhet är därmed något som vi konstaterar inte går att koppla samman utifrån fallföretagen. 

 

5.2.2 Externa förändringsagenter  

Enligt Calof & Beamish (1995) kan även den externa omgivningen bidra till ett företags 

benägenhet att byta etableringssätt. Root (1994) menar att de politiska och ekonomiska 

karaktärerna på målmarknaden kan ha ett avgörande inflytande vid val av etableringssätt. Vidare 

säger Koch (2001) att marknadens ekonomi kan ha en särskild påverkan i form av dess storlek 

och prestation. Detta kan kopplas till Läckeby för vilka det är viktigt att undersöka vilken 

utvecklingsfas landet är i, och hur den ekonomiska situationen ser ut innan ett etableringsbyte 

sker. Enligt Root (1994) kan exempel på politiska faktorer vara regeringens politik och andra 

författningar till internationella affärer. Detta är något som Norden fick erfara då de genom 

säljenheten i Ryssland blev utsatt för komplex byråkrati. Vi ser här en koppling mellan tung 

byråkrati som en politisk faktor som kan ha initierat bytet. Då krånglig byråkrati kan leda till 

långa väntetider med att exempelvis få tillstånd beviljade samt tidskrävande pappersarbete.  Vi 

ser även här att både Läckeby och Norden har påverkats av målmarknadens omgivning vid valet 

av att byta etableringssätt.  

 

Den nuvarande och projekterande storleken på målmarknaden är en viktig påverkande faktor vid 

val av etableringssätt (Root, 1994).  För GN bidrog denna faktor till att inte utföra något 

etableringsbyte. Polen har inte en tillväxt som är tillräckligt åtråvärd för GN som skulle trigga till 

ett etableringsbyte. Vidare menar GN att konkurrensen i Polen är extremt hård, både från den 

inhemska marknaden och närliggande marknader. Hård konkurrens är något även Root (1994) 

vidhåller vara en påverkande faktor vid val av etableringssätt. Calof & Beamish (1995) menar att 

befattningshavares föreställningar om marknadspotential är något som påverkar bytet. Då GN 

inte ser någon potential i Polen är det logiskt att de heller inte vill göra något byte och därmed 

riskera att binda en stor mängd resurser till en marknad som inte skulle ge någon avkastning. 

Även Cascades val att byta etableringssätt påverkades av målmarknadens projekterande storlek. 

Dock, tillskillnad från GN, såg Cascades en stabil efterfrågan på den ryska marknaden vilket kan 

konstateras vara en anledning till att det gjorde ett byte på marknaden. Vidare upplevde även 
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Cascades tuff konkurrens på marknaden, trots detta genomförde de ett byte. Detta visar att tuff 

konkurrens inte behöver vara en faktor som reducerar ett företags benägenhet att göra ett 

etableringsbyte, det kan även vara en faktor till att göra det. Tuff konkurrens kan visa att 

marknaden har potential, och för att företaget inte ska slås ut från marknaden kan det krävas att 

de byter till ett sätt som medför att det kan konkurrera på ett effektivare sätt.  

 

Enligt Agndal & Chetty (2007) kan ett byte av etableringssätt vara relaterat till de relationer ett 

företag har. Vidare betonar de vikten av socialt kapital och hur detta kan möjliggöra 

etableringsbyten. För Läckeby var det en relation med en tidigare distributör som gav upphov till 

bytet från agent till distributör. Distributören möjliggjorde för Läckeby att sälja alla sina 

produkter via en aktör. Vidare påverkade Läckebys kunder på den polska marknaden in vid 

bytesvalet då de efterfrågade en kontakt på marknaden. Enligt Root (1994) kan en distributör 

bidra med mer eftermarknadsansvar medan en agent inte arbetar med produkterna på samma sätt. 

Utifrån Root (1994) kan vi här urskilja ytterligare en faktor som påverkade Läckeby att utföra 

bytet från agent till distributör för att på detta sätt tillgodose kundernas behov. Även om en agent 

är en kontakt på den polska marknaden kan, som nämnt, en distributör ta över vissa delar av ett 

företags verksamhet och på det sättet få mer kunskap om produkterna och därmed bli en bättre 

representant för företaget. Nordens relationer med kunder och agenter påverkade däremot inte 

valet av vilken typ av etableringssätt de bytte till. Dock inverkade dessa på valet av vilken agent 

man slutligen valde att arbeta med. Genom information från relationer med kunder och agenter 

kunde Norden urskilja vilken agent de ville anlita.  
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Figur 7. Fallföretagens etablering innan det senaste bytet samt förändringsagentens påverkan 

 

5.3 Resultat av utlandsetablering 

5.3.1 Engagemang 

Enligt Calof & Beamish (1995) är internationalisering associerat med ökat marknadsengagemang 

på utländska marknader. I Uppsalamodellen ses bytet av etableringssätt som ett steg mot högre 

marknadsengagemang och företagets byte är ett naturligt steg på etableringskedjan (Johanson & 

Vahlne, 1977). Vidare anses ett företag som förbinder mer resurser till en marknad vara 

etablerade på denna till en högre grad och ha ett högre engagemang till marknaden. För Aura 

Light, Läckeby och Cascades innebar bytena ett fördjupat engagemang till respektive marknader. 

Calof & Beamish (1995) och Swoboda et al. (2010) menar att den interna omgivningen har stor 

betydelse för företags byte av etableringssätt. Enligt Swoboda et al. (2010) är den interna 

omgivningen starkt relaterad till byten med högre marknadsengagemang. Detta är något som kan 

kopplas till de interna förändringsagenterna, vilka vi fann påverkade mer än de externa vid ett 
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byte av etableringssätt samt att företagen i och med bytet tenderade att fördjupa sitt 

marknadsengagemang. Aura Light fördjupade sitt engagemang genom att gå från en distributör 

till att arbeta med ett flertal distributörer. Anledningen var att arbetet med en distributör inte var 

lönsamt. Ett arbete med flera olika distributörer innebär ett ökat resursengagemang i marknaden. 

Aura Light har inga materiella resurser tillsatta till Förenade Arabemiraten dock innebär ett 

arbete med ett flertal distributörer en ökad intern arbetsbörda, vilken kräver ett större 

resursengagemang. Enligt Young et al. (1989) har distributörer ofta stor erfarenhet av sin 

marknad. I och med arbetet med ett flertal distributörer, verksamma i olika segment, skulle Aura 

Light förses med större marknadskunskap. Vi ser även att ett arbete med ett flertal olika 

distributörer som verkar inom olika segment kan förse Aura Light med djupare kunskap inom 

varje segment. En distributör verksam inom många olika segment skulle bidra med en ytligare 

kunskap inom de olika områdena.  

 

På Läckeby bytte de från agent till distributör på den sydafrikanska marknaden och de är just nu i 

processen att genomföra ett liknande byte på den polska marknaden. Enligt Young et al. (1989) 

kan en distributör erbjuda kundtjänst och enligt Root (1994) hanterar en agent knappt ett företags 

produkter alls, utan de ansvarar mestadels för försäljningen. Läckebys byte från agent till 

distributör kan därmed ses som ett djupare engagemang, då de blir mer bundna till distributören 

eftersom denne kan ta över vissa tjänster från Läckeby. Vidare berodde bytet på att de tidigare 

haft en relation med distributören, vilken de bytte tillbaka till och enligt Lenney & Easton (2009) 

är engagemang relaterat till tilliten mellan parterna i en relation. Ett högt engagemang innebär 

därmed att ett företag är beredd att lägga mycket resurser på relationen eftersom tillit existerar 

mellan parterna.  

 

Av fallföretagen var Cascades det företag som gjorde ett byte till ett etableringssätt som kräver 

det största resursengagemanget, de bytte från agent till ett hierarkiskt etableringssätt genom en 

lokal säljenhet. En hierarkisk etableringsform tillskriver det egna företaget fullt ägarskap samt 

kontroll vid beslutsfattande (Hill, 2005), dock att använda en hierarkisk etablering kan vara både 

riskfullt och kostsamt för ett företag. Det kan anses riskfyllt att binda en stor mängd resurser på 

en utländsk marknad där ofta språk och kultur skiljer sig från hemmamarknaden. Enligt Young et 

al. (1989) är det, på grund av den stora resursinvesteringen, ofta större företag som använder 
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detta etableringssätt då de ofta har mer resurser och kan därför lättare bära kostnaderna för denna 

typ av investering. Det blir dock allt vanligare att även mindre företag använder sig av denna 

etableringsform.  

 

En fördel Cascades ser med att ha en lokal säljenhet på en marknad är att de anställda på 

företaget enbart har företagets egna produkter att sälja, vilket medför att det kan koncentrera sin 

fulla energi på dem. Detta är något en agent ofta inte kan då de hanterar många olika företags 

produkter samtidigt och tenderar därför att favorisera det företags produkt som säljer bäst. Detta 

är även något som Hollensen (2011) menar är en risk. Vidare menar Cascades att en säljenhet har 

bidragit till en bättre marknadskunskap och en närmare relation till kunderna. Enligt Chetty & 

Agndal (2007) är det mest förekommande bytet av etableringssätt ett byte till ett sätt med högre 

kontroll, vilket beror mestadel på att företag vill vara nära sina kunder. Vi kan här se en koppling 

till att Cascades vill vara nära sina kunder och valet av det nya etableringssättet. Den största 

nackdelen Hägerstrand ser med en egen säljenhet är att det finns en risk att försäljningen inte 

uppnår den nivå som önskas och det kan behöva tillsättas större finansiella resurser till den innan 

den går runt av sig själv. Hägerstrand anser att användandet av agent på den ryska marknaden 

inte bidrog till någon nyttig marknadskunskap.  

 

Enligt Johanson & Vahlne (1977) har ett företag större marknadsengagemang desto större mängd 

resurser som har förbundits till marknaden. Genom en lokal säljenhet får Cascades fullt ägarskap 

och kontroll över sin verksamhet i Ryssland men det innebär också att de måste binda en större 

mängd resurser dit. Detta har bland annat skett genom att de anställt egna säljare och har en lokal 

i landet. Även om Cascades är ett mindre företag har de valt att etablera sig med ett hierarkiskt 

etableringssätt vilket visar på att även mindre företag kan göra denna typ av investering. Däremot 

ser vi inte att de gjort denna etablering genom företagsförvärv eller greenfieldinvestering, vilket 

troligen skulle vara en för stor investering för företaget. Vi ser att denna typ av etablering sker då 

en större del av den egna verksamheten ska flyttas till den utländska marknaden, vilket inte har 

skett i Cascades fall. Vidare kännetecknas en tillväxtmarknad av osäkerhet, vars marknadstillväxt 

kan vara svår att förutspå (Oxley, 1999). Enligt Lou (2004) tenderar företag undvika att förbinda 

en stor mängd resurser till marknader som kännetecknas av stor osäkerhet. Trots detta har 

Cascades gjort en större investering i den ryska marknaden, detta kopplar vi till att de ser 
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potential på marknaden och därför ser denna etablering som en bra investering. Vidare uttryckte 

Hägerstrand en önskan om att jobba mer direkt mot slutkunderna, vilket ett etableringssätt som 

medför en närvaro på marknaden lättare möjliggör då de kommer närmre kunderna. 

 

På Norden valde de att minska sitt engagemang på den ryska marknaden genom att byta från 

lokal säljenhet till agent. Som nämnt ovan innebär en lokalsäljenhet fullt ägarskap och full 

kontroll vid beslutsfattade medan en agent innebär mindre kontroll och avsaknad av ägarskap. Att 

arbeta med agent är något som har fungerat bra för Norden i Ryssland. Dock menar de att med en 

agent är de svårare att uppnå en närhet till sina kunder, vilket istället en lokal säljenhet lättare 

medför. Vidare har egna säljenheter fördelar som full kontroll och möjlighet att själv styra. Dock 

menar Hammarstedt att den viktigaste faktorn för ett framgångsrikt etableringssätt är att hitta rätt 

personer för att kunna etablera goda relationer med sina kunder. Nordens erfarenhet av sin 

säljenhet medförde försämrade kundrelationer, vilka de sedan förbättrade med bytet till agent. 

Utifrån detta kan det noteras att vara nära sina kunder inte nödvändigtvis behöver betyda att det 

automatiskt medför bättre relationer. Norden visar att företag även med ett etableringssätt som 

inte medför en närvaro på marknaden kan bygga upp välfungerade kundrelationer.  

 

Norden har i och med bytet färre resurser bundna till Ryssland och på detta sätt ett lägre 

engagemang än tidigare. Swoboda (2010) menar att ett otillfredsställande resultat är en 

bidragande orsak till att företag väljer att reducera sitt engagemang till marknaden. Detta var 

fallet för Norden där ett missnöje med säljenhetens prestation medförde en reducering av 

engagemanget till marknaden. På Aura Light valde de däremot att fördjupa sitt engagemang trots 

det initiala etableringssättets svaga prestation.  Vi ser här att en svag prestation inte alltid leder till 

en reducering av engagemanget.  

 

Då Norden tidigare arbetat med en agent i Ryssland och använder sig även av agent i andra delar 

av världen, vet de att agent är ett välfungerande medel för dem på den ryska marknaden. 

Hammarstedt poängterar att det inte var den lokala säljenhetens egenskaper som etableringssätt 

som medförde den dåliga prestationen utan att det var en felrekrytering av säljaren som var den 

bidragande orsaken. Hammarstedt menar att Norden hade varit lika lönsamma med säljenhet idag 

om den nuvarande agenten hade varit den ansvarige för säljenheten från början. Vidare menar 
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han att om ett företag växer mycket på en marknad och flera av deras kunder etablerar sig där är 

det ofta mer lönsamt att etablera en egen säljenhet för att få mer kontroll och vara nära sina 

kunder. Hammarstedt nämner även att Ryssland är en marknad för Norden att förbli aktiva på då 

den kommer att bli mer attraktiv för Norden i framtiden. Utifrån detta ser vi att Ryssland för 

tillfället inte är Nordens viktigaste marknad, då behöver de inte heller ha ett etableringssätt som 

medför ett djupt engagemang just nu. Norden menar att de även täcker marknaden på ett bättre 

sätt med agent då de har fler personer på marknaden som jobbar med Nordens produkter. Detta 

betyder att de har fler personer på den ryska marknaden som arbetar med Nordens produkter utan 

att ha tillsatt egna resurser med ett etableringssätt som kräver ett lågt resursengagemang, än vad 

de hade med en hierarkisk etableringsform som generellt kräver ett större resursengagemang. 

Dock betyder inte detta att en agent automatiskt täcker marknaden på ett bättre sätt, Norden hade 

uppnått samma täckning med säljenheten om de hade haft fler personer anställda där. 

  

Vi ser att en anledning till att Aura Light valde att fördjupa sitt engagemang trots dålig prestation 

från distributören var att företaget såg potential i marknaden och ville därför fortsätta att vara 

aktiva där. Genom att använda sig av fler distributörer kan de täcka marknaden bättre och öka sin 

försäljning. Om ett företag ser potential i marknaden kan de trots dålig prestation av 

etableringssättet välja att fördjupa engagemanget då detta kan leda till en bättre prestation. 

 

Både GN och Gransjöverken har tillsatt minimalt med resurser till den polska marknaden, vilket 

enligt Uppsalamodellen innebär att de har ett lågt marknadsengagemang. För GN ser vi att den 

främsta anledningen till detta är att de inte ser någon potential i marknaden och därför inte vill 

göra ett etableringsbyte. Enligt Lamb & Liesch (2002) är marknadsengagemang relaterat till 

aktiviteter hos ett företag vilka kan begränsa dess handlingsfrihet. Då GN ser att kunderna flyttar 

från den polska marknaden kan detta förstås som att de ville behålla sin handlingsfrihet genom att 

inte göra ytterligare engagemangsförbindelser om de skulle vilja lämna marknaden. 

Gransjöverkens ovilja att engagera sig djupare i Polen är starkt kopplat till företagets storlek och 

begränsade resurser. Som nämnt i avsnittet om initialt etableringssätt ser dessa två företag sina 

initiala etableringssätt som tillfredställande. Den främsta anledningen till att Gransjöverken har 

behållit sitt etableringssätt är att det medför direkt kommunikation med kunden vilket leder till 

snabbare beslut. Den största risken med att arbeta med direktförsäljning till utländska kunder är 
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att den ekonomiska risken ökar vid utländska affärer, då de riskerar utebliven betalning i och med 

skilda synsätt på betalningspraxis. Detta är något både Gransjöverken och GN anser.   

 

Aura Light, Läckeby och Gransjöverken är alla öppna för att i framtiden förändra sitt 

etableringssätt. På Aura Light ser de förvärv av en lokal partner som ett potentiellt nästa steg att 

ta i Förenade Arabemiraten. Aura Light anser att de enbart kan växa till en viss grad med ett 

distributionsnätverk och om ytterligare tillväxt på marknaden ska uppnås kan ett eget dotterbolag 

behöva upprättas då det ger mer fokus på marknaden. Detta är något som enligt Hill (2005) & Lin 

et al. 2008 hävdar är ovanligt, de menar att investeringar genom företagsförvärv har en tendens 

att vara färre i ett tillväxtland. Vidare menar Agndal & Chetty (2007) att företag väljer att byta 

etableringssätt när etableringssättet tjänat sitt syfte. När ett företag har maximerat sin potential 

inom ett distributionsnätverk har detta sätt tjänat sitt syfte och detta kan initierar till ett byte. 

Läckeby menar att marknader är i ständig förändring och anser därför att ett företag bör vara 

flexibelt för att svara på dessa förändringar. På Gransjöverken ser de sin storlek som en 

begränsning till att själva göra en engagemangsfördjupning, dock kan de tänka sig att ändra sitt 

etableringssätt på den polska marknaden i framtiden då arbetet på en marknad alltid kan 

förbättras. Detta skulle då ske genom att öppna ett lager på marknaden tillsammans med andra 

aktörer, vilket kan ses som en samarbetsbaserad etablering. Enligt Hill (2005) kan en 

samarbetsbaserad etablering ta många former och innebär delad risk, kontroll och ägarskap, 

vilket är vad Gransjöverken vill uppnå med ett delat lager.  

 

På Norden är de nöjda med sitt nuvarande etableringssätt, men en förändring kan komma att ske 

om koncernledningen vill det. Däremot finns det inga sådana planer för tillfället, då Ryssland 

fortfarande är en relativt liten marknad för Norden. Dock kan det poängteras att om den ryska 

marknaden i framtiden skulle bli mer betydande för Norden kan detta vara en bidragande orsak 

till ytterligare engagemangsfördjupning, då säljenheten från början startades med 

koncernledningens tro om att Ryssland skulle bli nästa stora marknad. Inte heller Cascades eller 

GN har planer på framtida etableringsförändring. För Cascades beror detta på att de är nöjda med 

sin säljenhet, vilket redan är ett etableringssätt med relativt stort engagemang på marknaden, och 

för GN finns det ingen tillväxtpotential i marknaden.  
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5.3.2 Prestation 

Enligt Daniels & Breckers (1989) bidrar en internationalisering av verksamheten till ökad 

avkastning på försäljning och tillgångar oberoende av vilket etableringssätt som används.  Vidare 

menar Lu & Beamish (2001) att ju större engagemang i en marknad desto bättre blir prestationen. 

Enligt Tang & Yu (1990) tenderar etablering av egenägda enheter på den internationella 

marknaden att ge en högre finansiell avkastning än både export och de samarbetsbaserade 

etableringssätten. Vidare leder de samarbetsbaserade etableringssätten till bättre prestation än 

export. Detta är något som styrks av Lu & Beamish (2001) som visar att export har en negativ 

inverkan på ett företags prestation i längden, medan ett upprättande av egenägda enheter eller 

joint ventures ökar prestationen. För samtliga företag som fördjupade sitt engagemang till 

marknaden (Aura Light, Läckeby och Cascades) ökade prestationen efter bytet. För Aura Light 

ökade prestationen marginellt efter bytet medan Cascade upplevde en väsentlig 

prestationsökning. Här ser vi en koppling till Yang & Tu (1990) som menar att egenägda enheter 

bidrar till en högre finansiell avkastning än övriga etableringssätt.  

 

För Norden ökade deras marknadsandel och försäljning i direkt relation till bytet. Skälet till detta 

säger Hammarstedt var att företaget vann tillbaka tidigare förlorade marknadsandelar samt att de 

fick nya kunder. Detta motsäger vad Lu & Beamish (2001) och Tang & Yu (1990) säger 

angående de hierarkiska etableringssättens överlägsenhet angående prestation. Det kan dock 

poängteras att anledningen till att Nordens prestation ökade med bytet till stor del berodde på att 

de vann tillbaka kunder och marknadsandelar de förlorat med säljenheten. Vidare kan det 

återigen betonas att säljenhetens dåliga prestation var ett direkt resultat av en felrekrytering.  

 

Gransjöverken har en tro om att sätta upp ett lager i Polen genom en samarbetsbaserad etablering 

skulle medföra en bättre prestation på marknaden. Detta styrker även Tang & Yu (1990) som 

menar att samarbetsbaserade etablering leder till bättre prestation än export. Detta tyder på att 

både det teoretiska materialet och den empiriska datan tyder på att ett djupare engagemang på 

marknader verkar leda till den bästa prestationen. Det är dock viktigt att poängtera att en initial 

etableringsfas och ett etableringsbyte bidrar till en försämrad prestation, även omgivningen ett 

företag verkar inom påverkar prestationen.  
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Figur 8. Etableringsprocessen och dess resultat
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6. Slutsats 

 

I det avslutande kapitlet presenteras uppsatsens resultat samt slutsatser. Inledningsvis besvaras 

de tre delproblemen vilket ger stöd åt besvarandet av huvudproblemet. Vidare behandlas studiens 

begränsningar samt förslag till vidare forskning inom SMFs internationalisering på en 

tillväxtmarknad. 

 

 

6.1 Små och medelstora företags etableringsprocess på tillväxtmarknader 

Internationaliseringen sker i en takt den aldrig gjort förut, vilket har ökat konkurrensen på 

världsmarknaden. Accelerationen har skapat en ny sorts marknad, där inte enbart de större 

företagen utan i allt större utsträckning även de mindre företagen har börjat konkurrera. Vi har i 

uppsatsen utgått från följande huvudproblem: Hur ser etableringsprocessen ut i 

internationaliseringen av svenska SMF på tillväxtmarknader? Som stöd för att besvara 

huvudproblemet har tre delproblem utformats som först kommer att besvaras: 1) Hur etablerar 

sig svenska SMF initialt på tillväxtmarknader? 2) Hur initierar förändringsagenter ett byte av 

etableringssätt hos SMF? 3) Hur påverkas SMFs verksamhet av ett etableringsbyte på en 

tillväxtmarknad?  

 

Det första delproblemet behandlar hur SMF väljer att initialt etablera sig på en tillväxtmarknad. 

Vi kan utifrån våra fallföretag konstatera att samtliga väljer att etablera sig på en ny marknad 

genom direkt export, via antingen direktförsäljning, agent eller distributör. Därmed kan det 

fastställas att fallföretagen är riskaverta och väljer ett initialt etableringssätt med lågt 

resursengagemang, vilket är i linje med Uppsalamodellen gällande valet av ett första 

etableringssätt. Det kan således konstateras att de väljer ett etableringssätt med låg 

verksamhetsgrad på tillväxtmarknader. Vår empiriska studie visar att de fallföretag som etablerar 

sig via direktförsäljning är företag med antingen begränsade resurser och/eller företag som har få 

kunder i landet och kan sköta dessa utan hjälp av en mellanhand. Det kan även konstateras att 

agent väljs när fallföretagen behöver lokalisera kunder på en ny utländsk marknad. Vidare kan 
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det noteras att distributör väljs när företagen vill ha en eftermarknadsverksamhet i landet utan att 

själva behöva vara närvarande där. Relationer är en stark bidragande orsak till vilket sätt som 

används, därmed kan en slutsats dras att relationer till andra aktörer kan hjälpa företaget att 

identifiera och exploatera nya möjligheter. Vår empiriska studie visar att företagen trots befintliga 

relationer har valt ett etableringssätt med lågt engagemang då de penetrerar en ny 

tillväxtmarknad. Det kan fastställas att relationerna inte minskar den risk en tillväxtmarknad kan 

medföra tillräckligt mycket för att fallföretagen ska välja att etablera sig med ett etableringssätt 

med högre engagemang. Däremot är relationer en bidragande faktor till att företag penetrerar en 

marknad de annars inte hade övervägt. Varför ett initialt etableringssätt väljs påverkas även av 

företagets tidigare kunskap. Detta eftersom kunskapen genererar erfarenhet angående de olika 

etableringssättens funktion och vilket som passar respektive företag.  

 

 

Figur 9. Fallföretagens initiala etablering 

 

Det andra delproblemet behandlar hur förändringsagenter påverkar ett byte av etableringssätt.  

Utifrån vår empiriska studie kan det konstateras att de interna förändringsagenterna väger tyngre 

än de externa gällande inverkan på behovet av att byta etableringssätt. Det är sällan en enskild 

förändringsagent som har initierat fallföretagens etableringsbyten, en slutsats kan därför dras att 

det ofta är en kombination av faktorer som ligger till grund för beslutet. Vår empiriska studie 

visar att de främsta interna förändringsagenterna är etableringssättets prestation, företagets 

resurser och kunskap företaget besitter. Det har framgått att företagen byter etableringssätt då det 

ursprungliga etableringssättet inte motsvarat företagets krav på försäljningskapacitet. Det har 

även framgått att ett byte har genomförts som en åtgärd för detta. Vidare kan en slutsats dras att 

ett företags resursbas inverkar på om företagen kan genomföra ett etableringsbyte eller ej, då det 
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krävs en viss nivå av finansiella resurser för att ha råd med byteskostnaderna som uppstår. 

Fallföretagens etableringsbyte har vidare initierats av den generella 

internationaliseringskunskapen de besitter samt den kunskap företaget har om marknaden och 

affärsnätverket. Utifrån den empiriska studien kan det fastställas att ett etableringsbyte sällan 

initieras utan någon form av kunskap och vi har därför kunnat dra slutsatsen att den ger företag 

värdefull erfarenhet som bidrar till vetskapen om huruvida ett etableringsbyte är möjligt samt hur 

det kan genomföras.  

 

De externa förändringsagenterna, vilka initierar ett etableringsbyte, skiljer sig åt mellan 

fallföretagen i större utsträckning än de interna. Vi har däremot kunnat dra slutsatsen att 

nätverksrelationer är den största gemensamma nämnaren av de externa förändringsagenterna som 

utlösare till ett etableringsbyte. På samma sätt som relationer kan påverka det initiala 

etableringssättet genom att hjälpa ett företag att identifiera och exploatera nya möjligheter, kan 

det fastställas att det även kan ske senare i ett företags internationalisering. Dock initierar de då 

till ett etableringsbyte, eller till vilket etableringssätt bytet ska ske. Ytterligare externa faktorer 

som påverkar fallföretagen är målmarknadens omgivning, där de ekonomiska och politiska 

karaktärerna är av störst betydelse, och faktorer på målmarknaden, där marknadens projekterande 

storlek och konkurrensklimat påverkar mest. Utifrån den empiriska studien kan en slutsats även 

dras att förändringsagenter kan påverka ett företag både till att byta etableringssätt och till att 

behålla sitt nuvarande sätt. Exempelvis visar vår studie att konkurrens kan vara anledning både 

till att göra ett byte och en anledning till att behålla det nuvarande etableringssättet. Detta för att 

konkurrensen kan vara för tuff för ett företag att hantera eller att den tvingar ett företag till att 

byta till ett etableringssätt som stärker sin konkurrenskraft. Fallföretagen visar att den 

projekterande storleken på målmarknaden skiljer sig beroende på i vilken industri ett företag 

verkar. En slutsats kan därför dras att potentialen av samma marknad kan bedömas olika 

beroende på företag och bransch.  

 

Det kan fastställas att fallföretagen upplever kulturskillnader och psykisk distans till 

tillväxtmarknader, dock framgår det ur studien att detta inte påverkar dem till att byta sitt 

etableringssätt. En slutsats kan därför dras att kulturen inte inverkar på beslutet att fördjupa eller 

reducera sitt engagemang till en marknad. Det kan därmed konstateras att i och med att SMF blir 
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alltmer internationaliserade och får mer erfarenhet av utländska marknader blir det en självklarhet 

att vara medveten om och anpassa sig till andra kulturer och den psykiska distansen förlorar sin 

betydelse. 

 

Figur 10. Förändringsagenter 

 

Det tredje delproblemet behandlar hur ett företags verksamhet påverkas av ett etableringsbyte 

på en tillväxtmarknad. Utifrån vår analys går det att fastställa att fallföretagen tenderar att 

fördjupa sitt engagemang om de genomför ett etableringsbyte. Vidare kan det fastställas att det 

företag som reducerade sitt engagemang vid bytet utförde detta till största del på grund av en 

felrekrytering och hade troligtvis behållit det tidigare etableringssättet om felrekryteringen inte 

skett. Vidare uttryckte ett av de företag som inte utfört något byte en positivitet till att fördjupa 

sitt engagemang. Vi kan även konstatera att det faktum att tillväxtmarknader kännetecknas av 

osäkerhet inte är något som har hindrat fallföretagen att investera ytterligare i marknaden. Det 

kan dock poängteras att de byten vi har studerat på tillväxtmarknader inte har inneburit en stor 

skillnad i engagemang jämfört med det tidigare sättet. Det går även att fastställa att företagen 

tenderar att göra större investeringar då de önskar flytta en större del av den egna verksamheten 

till marknaden.  
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Från vår analys kan slutsatsen dras att ett etableringssätts undermåliga prestation inte alltid leder 

till att ett företag reducerar sitt marknadsengagemang, en slutsats kan därför dras att det snarare 

beror på hur företaget bedömer marknadspotentialen. Marknadspotentialen är även en avgörande 

faktor om fallföretagen kan tänka sig att i framtiden fördjupa sitt engagemang ytterligare.  

 

Vår empiriska studie fastställer att de fallföretag som fördjupar sitt engagemang upplever fler 

fördelar med det nya etableringssättet än med det tidigare. Vidare visar studien att trots att 

relationer inte påverkar företag att initialt välja ett etableringssätt med högt engagemang kan en 

slutsats dras att de ändå kan bidra till en vilja hos företagen att fördjupa sitt engagemang 

ytterligare i framtiden. Det är framförallt kundrelationerna som är drivande i detta beslut. Vårt 

empiriska material visar att företagen vill vara nära sina kunder och ett fördjupat engagemang 

resulterar i detta. Dock bevisar vår empiriska studie att det inte alltid är etableringssättets 

egenskaper som avgör om relationerna till kunderna förbättras med ett etableringssätt som kräver 

ett större engagemang. Att goda relationer med kunderna uppstår beror ofta på personalens 

personliga egenskaper. Därmed kan en slutsats dras att det humana kapitalet är viktigt för att ett 

företags etablering ska bli lyckat.  

 

Det kan fastställas att ett fördjupat engagemang också leder till en förbättrad marknadskunskap. 

Marknadskunskap är viktig på en tillväxtmarknad då den ofta är komplex och skiljer sig i språk, 

kultur och affärsklimat. Vår analys visar att ett fördjupat marknadsengagemang leder till en bättre 

kunskap om marknaden.  

 

Den empiriska studien visar att företag som fördjupar sitt engagemang på en tillväxtmarknad 

upplever en förbättrad prestation, både gällande vunna marknadsandelar och finansiellt. Därav 

kan slutsatsen dras att ju högre engagemang som hänges en marknad desto bättre blir 

prestationen.  
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Figur 11. Fallföretagens etableringsprocess  

 

Huvudproblemet: Hur ser etableringsprocessen ut i internationaliseringen av svenska SMF på 

tillväxtmarknader? kommer här att besvaras.  Genom vår studie av sex SMF verksamma på 

tillväxtmarknader, kan vi utläsa att företagen etablerar sig på en tillväxtmarknad genom direkt 

export, då de initialt vill ha en lägre verksamhetsgrad på marknaden. Hur den vidare 

etableringsprocessen sker beror till störst del på de interna förändringsagenterna, vilka påverkar 

fallföretagen i sin fortsatta utveckling på marknaden. Även de externa förändringsagenterna 

påverkar företagen, dock beror det på företagens karaktär vilka externa förändringsagenter som 

mest påverkar ett företag i sin fortsatta utvecklingsfas. När fallföretagen har bytt etableringssätt 
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var det oftast till ett sätt med högre engagemang. För de företagen som inte fördjupade sitt 

engagemang berodde detta på att de har begränsade resurser eller inte ser tillräckligt med 

potential på marknaden. Efter att företagen fördjupat sitt engagemang ledde det till en bättre 

prestation genom en ökad försäljning och vunna marknadsandelar. 

 

Vårt huvudsakliga empiriska bidrag har varit att ge en helhetssyn på SMFs etableringsprocess i 

sin internationalisering. Tidigare forskning har mestadels fokuserat på de initiala 

etableringssätten och vilka förändringsagenter som påverkar detta val. Vår studie visar hur SMFs 

utlandsetablering på tillväxtmarknader ter sig under en längre tid och hur eventuella 

etableringsbyten påverkar deras verksamhet. Genom hela etableringsprocessen värderas de 

relationer företagen har till sina kunder och verkar ofta som determinant till val av initialt 

etableringssätt samt till beslut om ett framtida fördjupat marknadsengagemang. I vår studie 

uppvisar SMF en stor medvetenhet angående vilka säregenheter som existerar på en 

tillväxtmarknad.  

 

Med dessa slutsatser anser vi att vi har uppfyllt uppsatsen syfte. Vår uppsats visar att SMF är 

viktiga aktörer på världsmarknaden och inte minst på tillväxtmarknader, vilka företag börjar 

engagera sig alltmer i. Den visar även att det är viktigt att förstå de olika delarna i SMFs 

internationalisering i ett större sammanhang istället för att studera dem som isolerade händelser. 

Avslutningsvis berör vår studie den viktiga aspekten angående de utmaningar SMF står inför vid 

en utlandsetablering med tanke på att de kännetecknas av en begränsad resursbas och har andra 

förutsättningar än större företag.   

 

6.2 Studiens begränsningar 

Slutsatserna i vår uppsats basers på en flerfallstudie av sex företag med en analysenhet per fall. 

Studien utfördes i sydöstra Sverige. Med tanke på studiens geografiska avgränsning och ett 

begränsat antal fall, så är möjligheten att generalisera våra resultat också begränsade. Dock var 

det inte heller vårt mål med uppsatsen. Däremot innebär detta att vi inte kan urskilja några 

mönster som är applicerbara på alla SMF med verksamhet i tillväxtländer. Vid ett större antal 

fallföretag med en större geografisk spridning hade våra möjligheter att applicera våra resultat på 

flera företag ökat.  
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Vidare var vi begränsade av tidsaspekten, med ett större tidsspann skulle fler intervjuer kunnat 

utföras och vara mer omfattande. Intervjupersonerna är även subjektiva i sina svar vilket kan 

begränsa svaren till att enbart vara deras personliga tolkningar av situationen. Vidare är studien 

begränsad till att enbart beröra ett fåtal tillväxtmarknader. Studien kan därmed ha influerats av 

dessa marknaders karaktärer, vilka inte behöver vara detsamma på alla tillväxtmarknader. 

 

 6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Utifrån vår studie har vi identifierat två områden för vidare forskning. Det första området är att 

undersöka vårt huvudproblem med ett bredare underlag i en kvantitativ studie för att möjligöra 

generalisering och för att kunna ge rekommendationer till företag. Intressanta aspekter i detta 

skulle vara att studera fler företag, marknader samt att undersöka huruvida branschspecifika 

egenskaper har inverkan på ett SMFs etableringsprocess. Det andra området berör internationell 

entreprenörsteori. Då denna teori är starkt kopplad till internationalisering av yngre SMF och 

deras avvikelse från de traditionella internationaliseringsteorierna, skulle det vara intressant att 

undersöka ett SMFs etableringsprocess i relation till denna teori. I vår studie deltog mestadels 

äldre företag, vilket medförde att internationell entreprenörsteori inte var applicerbar. 
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BILAGOR 

 

BILAGA 1: INTERVJUGUIDE  

 

1. Inledningsfrågor 

1.1 Kan du berätta lite om er position och uppgift här på företaget? 

1.2 Hur många anställda har företaget? 

1.3 Vad är företagets omsättning?  

1.4 Hur stor är er exportomsättning?  

1.5 Vad har ni för internationell vision? 

1.6 Vilken är er främsta kundgrupp? 

1.7 Hur många marknader är ert företag aktivt på? Vilka?  

1.8 Vilka är de huvudsakliga marknaderna?  

1.9 Vilken marknad är du ansvarig för? 

 

2. Initiala etableringsfasen 

2.1 När etablerade ni er på tillväxtmarknaden? 

2.2 Var du med från början när ni gick in på den marknaden? 

 - Om nej, vet du vilket etableringssätt som användes då?  

 - Om nej, gå vidare till fråga 2.4 

2.3 Vad hade ni för etableringssätt då? 

2.4 Varför valde ni just det etableringssättet?  

2.5 Varför valde ni att gå in i just den marknaden? 

 - Om respondenten ej vet, vad är de huvudsakliga orsakerna till att ni fortsatt 

 arbeta på marknaden? 

2.6 Hur ser era relationer till andra aktörer ut på den marknaden? T.ex. kunder, leverantörer, 

mellanhänder 

2.7 Hur upplever ni den psykiska distansen till marknaden idag, t.ex. i fråga om kulturskillnader 

osv.? 

 - Har den psykiska distansen till marknaden förändrats med en växande 
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 erfarenhet om marknaden?  

2.8 Vilka marknader fanns ni på innan? 

2.9 Var den kunskap ni fick om den/de marknaderna användbar då ni gick in på 

tillväxtmarknaden? 

2.10 Spelade er kunskap om marknaden in vid valet av det första etableringssättet? Om ja, på 

vilket sätt? 

 

3. Interna/externa förändringsagenter 

3.1  Hur många gånger har ni bytt och vid vilka tidpunkter har bytena skett på tillväxtmarknaden? 

3.2 Kan ni berätta om det etableringsbyte ni genomfört senast?  

3.3 Vilka förändringsagenter påverkade valet att byta?  

- Interna förändringsagenter:  Företagets storlek och resurser, attityd till                         

riskhantering, produktfaktorer, strategi. Externa förändringsagenter: faktorer på 

målmarknaden, målmarknadens miljöfaktorer, hemmamarknadens faktorer 

 - Hur påverkade er generella internationaliseringskunskap beslutet?  

- Hur påverkade er marknadskunskap valet av det nya etableringssättet? Samhälle, 

affärsnätverk och relationsspecifik kunskap. 

3.4 Vilka förändringsagenter påverkade valet av det nya etableringssättet?  

3.5 Hur påverkade era relationer till andra aktörer in på valet av ert byte?  

 - Hur har era relationer på marknaden förändrats i och med bytet? 

3.6 Vilka personer på företaget var involverade i bytesprocessen?   

3.7 Vad var det för negativt med det initiala etableringssättet? Vilka fördelar medför det nya? 

3.8 Vilka risker/osäkerheter upplever ni med det nya respektive det gamla etableringssättet?  

 

4. Påverkan av engagemang 

4.1 Beroende på svar 3.1. Vad var anledningen till att ni valde att fördjupa/minska ert 

engagemang i marknaden?  

4.2 Hur påverkades företagets relationer till kunder, leverantörer och mellanhänder av bytet? 

4.3 Vad för typ av resurser hade ni på marknaden innan och efter bytet?  

 - Personal, kunskap, kontakter/relationer, finansiella och materiella resurser som 

 byggnader, maskiner etc.,   
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4.4 När det gäller kunskap – hur väl anser ni att ert tidigare etableringssätt försåg er med (1) 

generell internationaliseringskunskap om att göra internationella affärer och är den användbar 

även på andra marknader, och (2) marknadsspecifik kunskap om (A) Samhället (myndigheter, 

politiskt system, lagar och regler, (B) Affärsnätverket (konkurrenter, potentiella kunder, kontrakt 

och förhandlingssituationer) och (C) Kund-specifik kunskap (om kundens privata situation, har ni 

privata möten med kunden, ser ni dem som era vänner?)Hur har detta förändrats i och med det 

nya etableringssättet? Vilket ger er högst grad av de olika typerna av kunskap?  

 - Är det någon typ av kunskap som påverkar mer än andra?  

 - Är någon typ av kunskap som påverkar mer/ är mer betydelsefull för om man har 

 en direkt eller indirekt kontakt med kunden? 

4.5 Var det lätt att förflytta resurserna från det ena till det andra etableringssättet? 

4.6 Vilket etableringssätt har ni idag?  

4.7 Kan ni tänka er att förändra ert etableringssätt på marknaden i framtiden, i så fall hur och 

varför? Om nej, varför?  

 

5. Prestation 

5.1 Hur påverkades er marknadsspecifika omsättning efter bytet? 

 - Om ovillig att svara, ökade eller minskade trenden  

5.2 Vad var er tillväxt i procent innan och efter bytet sett till total export?  

 - Om ej tillgång till detta, fråga om resultat 

5.3 Hur påverkades er marknadsandel efter bytet?  

5.4 Hur påverkades ert rykte på marknaden efter bytet?  

5.3 Upplevde ni att ert byte medförde en bättre prestation på marknaden?  

5.4 Upplever ni att etableringssättet är det mest optimala för att nå de mål ni har för marknaden?  

5.5 Uppfyllde det nya etableringssättet de förväntningar ni hade gällande företagets prestation? 
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Linnéuniversitet – kvalitet och kompetens i fokus 
 
Den 1 januari 2010 gick Växjö universitet och Högskolan i Kalmar samman och bildade Linnéuniversitetet. Linné-

universitetet är resultatet av en vilja att öka kvalitet, attraktionskraft och utvecklingspotential för utbildning och 

forskning, och spela en framträdande roll i samverkan med det omgivande samhället. Linnéuniversitetet erbjuder en 

attraktiv kunskapsmiljö med hög kvalitet och konkurrenskraftig kompetens. 

 

Linnéuniversitetet är ett modernt internationellt universitet som betonar nyfikenhet, nytänkande  

och nyttiggörande. För oss är närhet till studenterna, världen och framtiden i fokus. 
 

 
Linnéuniversitetet 

391 82 Kalmar/351 95 Växjö 

Telefon 0772-28 80 00 


