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Sammanfattning 

 

Examensarbete, Enterprising and Business Development, Ekonomihögskolan 

vid Linnèuniversitetet, företagsekonomi, 2EB00E, VT 2012 

 

Författare: Martin Åkesson och Malin Lindqvist 

 

Handledare: Lena Olaison 

 

Titel: Etablering av möbelföretag i Sverige: En studie om anpassning och 

standardisering 

 

Bakgrund: Minskade barriärer mellan gränser medför att det blir allt lättare för företag att 

förflytta sin verksamhet till andra länder genom etablering. Efterfrågan från befintliga kunder 

och potentiella kunder gör att verksamheten ser möjligheter i att utmana konkurrenter på en 

ny marknad. En marknad som utvecklats på grund av minskade barriärer i och med EU, är 

den svenska marknaden. Möbelbranschen i Sverige utmärks av ett fåtal stora aktörer som 

historiskt innehar majoriteten av marknadsandelarna. Men dessa marknadsandelar har blivit 

mindre med åren och ger plats för nya aktörer på marknaden. Detta innebär en ökad 

konkurrens inom branschen. Etablerade företag kan väja att anpassa eller standardisera delar 

av sin verksamhet till Sverige för att passa in på marknaden.  

 

Syfte: Att studera i vilken mån utländska möbelföretags val av etableringsprocess och 

etableringssätt påverkade deras anpassnings- och standardiseringsstrategi. 

 

Metod: Arbetet utgår från en kvalitativ studie av möbelföretag som etablerats i 

Sverige. Kvalitativa intervjuer har utförts med bakgrund i en teoriinsamling där 

sökord som etablering, anpassning, standardisering och möbelbranschen användes.  
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Resultat, slutsatser: Möbelföretagen har genom etablering i Sverige gjort olika 

grader av anpassningar och standardiseringar för att passa in på marknaden. Graden 

av möbelföretagens anpassnings- och standardiseringsstrategi har påverkats av deras 

etableringsprocess, etableringssätt samt hur deras verksamhet är utformad. 
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1. Inledning 

 
I följande kapitel introduceras fundamenten till vårt arbete genom de begrepp som 

uppsatsen bygger på och som sedan mynnar ut i ett syfte och en forskningsfråga. 

 

1.1 Bakgrund 

 

För många företag är första prioriteringen att etablera sin verksamhet på sin lokala 

marknad. Nästa naturliga steg i företagets affärsutveckling blir en expansion av något 

slag. Antingen genom att bredda sin nuvarande marknad eller genom att försöka ta 

sig in på nya marknader globalt. Kommunikationsmöjligheterna har förbättrats och 

gränsöverskridande barriärer minskat mellan många av världens länder. Vilket 

medför att det blir enklare för verksamheter att ta sig in på andra marknader (Kotler 

& Armstrong, 2009).  

 

Med gränsöverskridande etablering menas att ett företag väljer att förflytta sin 

verksamhet till ett utvalt land. Etableringen kan göras genom att t.ex. ingå i olika 

samarbeten, skapa dotterbolag, franchising och parallellt erhålla nätverk och aktörer i 

det valda landet. Ett kanske helt okänt land kräver oftast att företaget måste ”lära 

känna” och förstå det valda etableringslandet för att kunna prestera och uppnå målen 

med etableringen (Hedengren, 2006). 

 

Valet att etableras på en ny marknad kan uppstå genom att företaget ser att det finns 

potentiella kunder. Eller genom att de redan har en kundbas i just det landet och 

väljer att förbättra relationerna med dem, men även parallellt försöka erhålla nya 

kunder. Kundrelationer kan vara virtuella genom internet, men det kan medföra ett 

värdeskapande för kunden om företaget finns där fysiskt för kunden att integrera med 

(Grönroos, 2008). Företaget kan känna av andra interna och externa faktorer än 

enbart en starkare relation till nuvarande och potentiella kunder att satsa på en 

etablering, så kallade ”push” och ”pull” faktorer. Vilka hänvisar till att företaget 
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känner en påtryckning att lämna ursprungslandet och istället dras till ett annat land. 

Det kan handla om politiska, ekonomiska och kulturella faktorer som gör att 

företagen är villiga att ta risker och se möjligheter. Det kan även vara så att företagets 

konkurrenter har tagit steget till globalisering och för att kunna vara 

konkurrenskraftiga så väljer företaget att följa efter (Hines & Bruce, 2001). 

 

Att företag väljer att etablera sig på den svenska marknaden kan bero på att den 

kännetecknas av en relativt stark ekonomi. Landets starka ekonomi står sig mot den 

internationella konkurrensen. Medlemskapet i EU har gjort att barriärerna har 

minskat och det har blivit mer och mer samarbeten globalt sedan 1990-talet. Antalet 

utlandsägda företag har ökat stadigt under åren, mycket beroende på att Sverige är ett 

välfärdsland med starka konsumenter och politiken i landet medför låga risker 

(Ekholm, 2005).  

 

Den globala konkurrensen gör att företag väljer till att differentiera sig gentemot de 

konkurrerande företagen på samma marknad. Ett sätt är att stärka sitt varumärke 

genom att utveckla en viss design och kvalitet på sina produkter. Den svenska 

designen på möbler utmärks av en funktionalitet och en enkelhet i material och 

produkter. IKEA som är ett välkänt möbelvaruhus välden över sätter sin prägel på 

vad utomstående kan hänvisa till just svensk möbeldesign. Just möbelbranschen 

utmärks av att hantera design och kvalitet (Power, 2002 ). Detaljhandeln i Sverige är 

välutvecklad och ett fåtal stora kedjor dominerar marknaden. Många av branscherna 

inom konsumtion är import-orienterade och leds till största delen av multinationella 

företag (Consumer Forecast World, 2005). Ett fåtal stora svenskägda företag innehar 

flest marknadsandelar inom möbelbranschen. Men det syns tydligt en nedåtgående 

trend och de stora svenska möbelföretagen så som Mio, EM, Möbelmästaren och 

Möbelgruppen tappar marknadsandelar och istället ger plats åt nya aktörer på 

marknaden (Föreningen Sveriges Möbelhandlare: Branschguide för den Svenska 

Möbelhandeln, 2003, 2005 & 2007). 
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De svenska konsumenterna börjar kräva en större tillgänglighet till varor och service 

men även en ökad tillgång till ett större urval av produkter och priser. Etablerade 

företag i Sverige kan välja att anpassa sig till den svenska konsumentens olika 

köpbeteende som kan skilja från landets egna konsumenter. (Ekström & Forsberg, 

1999).  

 

1.2 Problemdiskussion 

 

Även om ursprungslandet och etableringslandet ser lika ut så finns det oftast vissa 

skillnader. Marknaderna har blivit mer likartade på grund av den ökade 

globaliseringen men det kan ändå finnas vissa komponenter så som ekonomi, kultur 

och en annan sorts kunder som företaget bör förhålla sig till för att vara så 

konkurrenskraftiga som möjligt (McAuley, 2001). 

 

Valen som företagen står inför vid en gränsöverskridande etablering är hur 

verksamheten skall förhålla sig till den nya marknaden. Företaget tar då hänsyn till 

den nya marknaden antingen genom att anpassa eller standardisera utvalda delar av 

verksamheten. Med anpassning kontra standardisering menas att företaget kan välja 

att anpassa delar av sin verksamhet till den nya marknaden eller så kan de välja att 

standardisera och behålla delar som de är och var i ursprungslandet. Företag kan även 

välja att försöka uppnå en balans mellan dessa två (Dow, 2006).  

 

Synen på kultur och kunder är två delar som kan anpassas för att kunna komma in på 

en ny marknad. Det handlar om de värderingar som förtaget förmedlar internt och 

externt som påverkar de attityder som kunderna har gentemot företaget och som kan 

vara avgörande för företagets överlevnad (Usanier & Lee, 2005). Marknaden och 

konkurrensen är faktorer som företaget kan förhållas till genom att se till den 

ekonomi, priser och valuta som råder. Ekonomin kan vara mer utvecklad än i 
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ursprungslandet eller tvärtom och gör det svårt att hålla en standardisering (Vrontis, 

2003).  

 

De komponenter som utmärks påverka företags val till att hålla vissa delar av sin 

verksamhet standardiserade, är image och ett varumärke. Vilka ämnar utmärka en 

enhetlighet för alla företagens kunder, oberoende vart de kommer ifrån och var de 

besöker företaget. Satsar företaget anpassningen fel och det borde ha gjorts en 

standardisering istället så kan företaget riskera att förlora den del av verksamhen som 

kunderna förknippar med deras image och varumärke (Dow, 2006). Eventuella 

faktorer som företaget väljer, att vid en etablering påverka, kan förknippas med den 

process som de gick igenom från det att de bestämde sig för att förflytta sig till dess 

att de når etableringslandet, den så kallade etableringsprocessen (Ghauri & Holstius, 

1996). I denna process kan de knyta kontakter till etableringslandet, skapa relationer, 

hitta information samt kunskap och ingå i olika nätverk. Författarna Johanson et al 

(2002) beskriver en strategi som kallas ”följa John” där företag ”följer efter” andra 

redan etablerade företag och ingår i olika sorters nätverk som gör att de lättare kan ta 

del av den kunskap som redan finns om det valda etableringslandet och det kan hjälpa 

företaget att mer ”lära känna” etableringslandet. Försöker företagen inte insamla 

kunskap om etableringslandet så kan detta medföra att de inte vet hur landet fungerar 

och vad de ska fokusera på. Detta tas hänsyn till i etableringsprocessen och kan vara 

en avgörande del på hur väl förtaget tas emot av etableringslandet och förstå vad de 

behöver ändra (Ghauri & Holstius, 1996). 

 

Beroende på vilket sätt som företaget etableras på så påverkar detta hur fria händer de 

har gällande anpassning och standardisering vid etableringen. Är det t.ex. ett 

franchising företag så kan företaget vara styrt av att hålla stora delar av verksamheten 

standardiserad och kan inte på samma sätt anpassas efter den nya marknaden 

(Hollensen, 2007).  
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Möbelbranschens största företag i Sverige är IKEA, Svenska hem, Möbelgruppen, 

Möbelmästarna, Jysk, Mio och EM. Deras sammanlagda försäljning går inte nedåt 

med det gör deras sammanlagda marknadsandelar. Detta gör att företag som vill 

etableras på den svenska möbelbranschen har fått större möjligheter till att konkurrera 

(Föreningen Sveriges Möbelhandlare: Branschguide för den Svenska Möbelhandeln, 

2007). Den svenska konsumenten söker ett variationsutbud på marknaden (Ekström 

& Forsberg, 1999). Marknaden i Sverige utmärks av en stark ekonomi och låga risker 

och är ett välutvecklat land (Ekholm, 2005). Kommer företag in på marknaden så kan 

de behöva anpassa sig till detta och den svenska konsumenten som värderar design, 

kvalitet och miljö (Ekström & Forsberg, 1999). Konkurrensen till de stora svenska 

möbelföretagen är hård trots minskade marknadsandelar och påverkar de som väljer 

att konkurrera (Föreningen Sveriges Möbelhandlare: Branschguide för den Svenska 

Möbelhandeln, 2007). De måste veta vad det är som de kan anpassa och standardisera 

för att vara konkurrenskraftiga och detta kan avgöras genom vilka mål de har med 

etableringen och hur de etablerades (Ghauri & Holstius, 1996).  

 

1.3 Problemformulering 

Vilken anpassning och standardisering valde möbelföretag att göra vid en 

gränsöverskridande etablering till Sverige? 

 

1.4 Syfte 

 
Syftet med uppsatsen är att studera i vilken mån utländska möbelföretags val av 

etableringsprocess och etableringssätt påverkade deras anpassning- och 

standardiseringsstrategi mot den svenska marknaden.  
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2. Metod 
 

I följande kapitel pressenteras de metoder vi har använt för att kunna besvara 

arbetets forskningsfråga. Vi beskriver det tillvägagångssätt vi använt oss av för att 

samla in vår empiri och teori. 

 

2.1 Ontologisk och epistemologisk ståndpunkt 
 

2.1.1 Ontologi 

 

Ontologi är sammankopplat med frågor som “vad som finns” gällande sociala 

varelsers art eller natur. Den viktigaste frågan enligt Bryman och Bell (2003) är att 

fråga om varelserna kan uppfattas som objektiva enheter som möter sociala 

företeelser i form av fakta som ligger utanför intellekt som inte går att påverka. Det 

kan ses som att uppfatta en organisation som ett tydligt objekt med  regler och 

riktlinjer. Människor inom denna organisation har olika positioner i en hierarki och 

förväntas genomföra sina arbetsuppgifter för att nå organisationens mål tillsammans. 

I organisationen finns en social ordning som sätter press på individerna att lära sig 

och följa de regler och krav som finns. De följer redan uppstyrda procedurer och utför 

uppgifter som tilldelas dem av andra individer i organisationen. Följs inte regler och 

procedurer finns det en risk att bestraffas, ytterst genom att bli avskedade. 

Organisationen blir således till en ofrånkomlig kraft som påverkar och hämmar dess 

medlemmar. Sammanfattningsvis betyder det att en ståndpunkt har skapats som 

trycker på att sociala faktum och dess betydelse existerar, obunden av sociala aktörer. 

Detta ställningstagande brukar kallas för objektivism (Bryman & Bell, 2003). 

 

Det andra ställningstagandet kallas för konstruktionism. I detta ställningstagande 

betraktas varelserna som sammansättningar av uppfattningar och handlingar. Här 

ifrågasätts att organisationen skulle vara en enhet som inte går att förändra och styrs 

av sociala aktörer. Ståndpunkten blir här istället att sociala företeelser och kategorier 

ständigt skapas och förändras av dess aktörer via sociala samspel. Regler är snarare 
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en form av förståelse och samförstånd än att det skulle vara befallningar. Bryman & 

Bell (2003) tar upp ett exempel om sjukhus. I ett sjukhus så uppkommer den sociala 

ordningen genom ständiga förhandlingar mellan de som är inblandade i situationerna. 

Den sociala ordningen på arbetsplatsen befinner sig i ett stånd av kontinuerlig 

förändring eftersom sjukhuset: 

 

 “är en plats där otaliga överenskommelser avslutas eller glöms bort men också 

ständigt skapas, förnyas, granskas, återuppväcks, revideras... I varje tänkbar 

pragmatisk bemärkelse är detta sjukhus i ett visst ögonblick: detta är dess sociala 

ordning” (Bryman & Bell, Företags ekonomiska forskningsmetoder, 2003, s. 34).  

 

Formella regler, roller och så vidare har en tendens till att bortse från den ordning en 

organisation måste förhålla sig till under vardagliga samspel, även om det kanske inte 

finns något tvingande eller hämmande i dessa regler. Sammanfattningsvis kan 

konstruktionism ses som objektivismens motpol (Bryman & Bell, 2003).  

Vi ställde forskningsfrågan “Vilken anpassning och standardisering valde 

möbelföretag att göra vid en gränsöverskridande etablering till Sverige?” Frågan 

anspelar att olika företag kommer att ha olika uppfattningar om hur 

etableringsprocessen samt efterarbetet gick till för just dem och att det inte finns 

något absolut sanning att finna i forskningsfrågan. Ingenting är förutbestämt i regler 

och stadgar inom organisationen utan uppkommer genom sociala samspel och blir då 

väldigt subjektiva åsikter och berättelser beroende på vilka företag studien genomförs 

på. Vi anser även att det är en social företeelse som kan tänkas förändras och 

utvecklas utefter det att tiden går. Det kan jämföras med hur företag som genomfört 

en etablering i Sverige har förändrats över tiden då sociala, kulturella och 

ekonomiska faktorer genomgår en ständig förändring. Dessa egenskaper dras kraftigt 

mot att ha tagit ett ställningstagande som hör ihop med ett konstruktionistiskt synsätt. 
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2.1.2 Epistemologi 

 

En förklaring till begreppet kunskapsteori eller epistemologi kan tänkas vara en 

kunskapsteoretisk frågeställning och handlar om vad som kan betraktas som 

acceptabel kunskap inom ett givet ämnesområde. Det finns tre olika 

ställningstaganden som kan behandlas inom epistemologin. Det handlar dels om 

positivism, där man säger att det är viktigt att tillämpa en imitering av 

naturvetenskapens synsätt, principer och metoder när den sociala verkligheten 

studeras. Det är bara kunskap som kan uppfattas av sinnena och som kan ses som 

kunskap. I ställningstagandet syftar teorin till att generera hypoteser som kan prövas 

för att skapa ställningstagande lagmässiga förklaringar. Kunskap uppnås genom att 

samla in fakta som ligger som grund för att hitta regelbundenheter i studien och 

kunskapen skall alltid vara objektiv (Bryman & Bell, 2003). 

Begreppet realism, har två egenskaper gemensamt med positivismen. Dels anses 

naturvetenskapen och samhällsvetenskapen vara verktyg som bör och ska användas 

vid insamling och tolkning av data. I ställningstagandet anses det i likhet med 

positivismen finnas en yttre verklighet som forskarna bör rikta sin uppmärksamhet 

mot. Det finns enligt detta ställningstagande en verklighet som inte måste förhålla sig 

till de mänskliga sinnena, det vill säga, forskarna kan använda sig av teoretiska 

referenser som exempelvis inte kan observeras. Inom realismen anser forskare att 

tolkningen de gör inte är den enda som stämmer utan det finns fler sätt att tolka 

verkligheten (Bryman & Bell, 2003).  

Det tredje ställningstagandet är det så kallade tolkningsperspektivet. Denna syn 

bygger på tolkning och förståelse. Grunden i ställningstagande är att människor och 

deras institutioner skiljer sig från naturvetenskapens studieobjekt. Istället för att följa 

de lagar och samspel som finns i naturen förhåller forskaren sig istället till det som är 

speciellt för människor (Bryman & Bell, 2003). 
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Vår forskningsfråga handlar om, som nämnt ovan, att studera människors subjektiva 

syn på hur etableringen i Sverige gick till för just dem vilket leder till att positivismen 

direkt går bort eftersom där måste all kunskap som insamlas vara objektiv. Inte heller 

passar realism in då författarna Bryman och Bell (2003) skriver att inom kvalitativa 

studier så anskaffas inte resultat av något som finns “där ute”. Istället dras vi till ett 

tolkningsperspektiv eftersom vi anser att det inte finns någon “rätt” sorts etablering 

utan det handlar istället om en social funktion som uppfattas subjektivt av alla 

inblandade parter hur just deras etablering gick till.  

2.2 Tillvägagångssätt 
 

2.2.1 Datainsamling 

 

Arbetet är delvis uppbyggt kring primärdata i form av intervjuer med personer på 

företag som varit med från etableringens början.  

Sekundärdata som använts har främst bestått av vetenskaplig litteratur i form av 

läroböcker och artiklar. För att hitta sekundärdata så har vi sökt litteratur med 

anknytning till ämnet etablering, främst genom Linnéuniversitetets biblioteks databas 

’One Search’ som söker igenom universitetets samtliga fulltextdatabaser, 

bibliotekskatalogen m.m. Även söktjänsten Google Scholar som erbjuder e-böcker 

och artiklar har använts. För att hitta empirisk sekundärdata om möbelbranschen så 

användes en möbelguide (Branschguide för den Svenska Möbelhandeln), 

sammanställd av Anders Strömberg, verksam inom föreningen ”Sveriges 

Möbelhandlare”.  Författarna valde sökord så som etablering, establishment, 

internationalisering, internationalization, internationell marknadsföring, 

international marketing, gränsöverskridande, cross over, culture, kultur, Svensk 

kultur, Swedish culture, den svenska konsumenten, anpassning, customization, 

consumer behaviour och konsumentbeteende, varumärke, brand, country-of – origin, 

push-and pull, etableringsprocess, standardisering, ”följa John”, möbelbranschen, 

price setting, Liability of foreignness och med detta skapades en teoribas. Efter 

litteratursökning försökte författarna finna personer att intervjua. Dessa personer gick 
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att finna på möbelföretagens hemsidor, bland annat( http://backapp.eu/sv/, 22/5 2012),     

(http://www.boconcept.se/, 22/5 2012) och (http://www.voxmobler.se/, 22/5 2012). Efter 

detta så skickades mejl ut till de som ämnades intervjuas. På grund av att en av 

intervjupersonerna pratade Danska så var vårt nästa steg att finna en person som 

kunde översätta till Svenska vid den kommande transkriberingen. Den person som 

hjälpte till att översätta intervjun med Per Nielsen var Albertina Ravn som är bekant 

med forskarna och är född och uppvuxen i Danmark och pratar, skriver och förstår 

både flytande danska och svenska. Den andra intervjupersonen var norsk, men kom 

från nära gränsen till Sverige och varit verksam i Sverige sedan 1987 och därför 

ansåg vi att ingen extern översättare behövdes. Efter intervjuerna fortsatte vi med att 

transkribera det insamlade materialet för att sedan producera ett empirikapitel utifrån 

transkriberingen. 

 

2.2.2 Intervjuundersökning 

 

Vi valde att genomföra en kvalitativ forskning som utmärks av att studera ord istället 

för siffror och att använda ett induktivt angreppssätt, vilket enligt Bryman och Bell 

(2003) hänvisas till sambandet mellan forskning och teori. Observationer/Resultat går 

mot teorin istället för tvärtom som vid en deduktion. Det induktiva angreppssättet 

hänvisar till att teorin är resultatet av forskningen, alltså att teorin utgår från 

praktiken. Det vill säga att man skall väga den insamlade empirin mot teorin för att 

skapa ett resultat.  

 

En intervju kännetecknas framför allt av att undersökaren och den som blir intervjuad 

samtalar om ett specifikt tema, vanligen görs detta genom ett möte men kan också 

genomföras via telefon m.m. Parterna diskuterar ämnet medan undersökaren 

dokumenterar mötet och vad som sägs ofta genom skrift, bandspelare eller andra 

sorters tekniker för att samla upp det som sägs (Jacobsen, 2007).  

 

http://backapp.eu/sv/
http://www.boconcept.se/
http://www.voxmobler.se/
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Vi valde att använda oss av kvalitativa intervjuer. Beslutet att använda kvalitativa, 

ostandardiserade intervjuer mynnar ut i ett sökande efter djup, klarhet och förståelse i 

frågeställningen. Detta tillfredsställs genom kvalitativa intervjuer, då det syftar till 

enligt Jacobsen (2002) att se till hur intervjuobjekten tolkar och förstår en given 

situation. Ostandardiserade intervjuer ger möjligheten att gå in på sidospår och ställa 

följdfrågor. Samtalet blir även mer öppet vilket gör att intervjupersonen kan känna 

sig mer bekväm i sin situation. Dock kan ostandardiserade intervjuer leda till att 

samtalet leds bort från ämnet och relevansen sjunker. Det gäller då som intervjuledare 

att styra tillbaka intervjun till rätt fokus igen. Det kan uppstå en problematik om 

intervjuaren styr så mycket att intervjun blir ledande och således skulle sänka 

trovärdigheten. 

 

Intervjuer skapar ofta en individualisering vilket innebär att intervjuaren får fram den 

enskilda intervjuarens åsikter och inställning till ämnet. När en intervju skall inledas 

bör undersökaren berätta om projektet och hur själva intervjun skall utföras innan för 

att förbereda deltagarna genom att förklara vilket syfte arbetet har, vad undersökaren 

hoppas få ut av intervjun samt hur informationen från intervjun kommer att användas. 

Frågor vid en intervju skall helst vara öppna och inte ha ett specifikt fast svar, utan 

ämna till att resultera i följdfrågor och diskussioner kring ämnet om det önskas ett 

underlag för en större datainsamling (Jacobsen, 2007). 

 

 Vi har vidare konstruerat tre teman kring intervjuguiden som hänvisar till just 

begreppen anpassning, standardisering, hur företaget etablerade sig i Sverige och hur 

deras etableringsprocess såg ut. 

 

2.3 Urvalskriterier 
 

2.3.1 Urvalskriterier för företag 

 

Företaget måste ha kommit utifrån och gjort en etablering i Sverige. Det finns dock 

en viss tidsaspekt som togs hänsyn till eftersom att respondenterna måste ha en klar 
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bild av själva etableringen vilket gör att en maxgräns på 25 år har satts . Företagen 

skall även vara verksamma i möbelbranschen, alltså idka verksamhet med möbler 

och/eller inredning i Sverige. Vilken sorts möbler företaget säljer har inte tagits i 

beaktning. Inte heller kommer företagets land tas hänsyn till så länge de har varit 

etablerade i ett annat land än Sverige förut.  

 

 

2.3.2 Urvalskriterier för intervjupersoner 

 

Urvalet för personerna som skall intervjuas baseras på att de ska ha varit verksamma i 

det valda företaget sedan etableringen samt vara insatta i hur etableringen i Sverige 

gick till väga. Utöver detta skall respondenten ha kunskap om över hur verksamheten 

fungerar.  

 

2.4 Genomförande av intervju 
 

Första intervjun gjordes på plats den 12/5 2012 på det ursprungligt Polska företaget 

”Vox Möblers” huvudkontor i Växjö och intervjuperson var John Lejon, ordförande. 

”Vox Möbler” har nyligen etablerats i Sverige. Intervjun tog ca 45 minuter. Vi fick 

först kontakt med John Lejon som varit tidigare student på ekonomihögskolan på 

Linnèuniversitetet. Vi visste att John Lejon var verksam i det relativt nyetablerade 

företaget ”Vox Möbler” och vi kontaktade tidigt i arbetsprocessen John Lejon.  

 

En telefonintervju utfördes vidare med Freddy Johnsen den 16/5 2012 som grundade 

det Norska företaget ”Back App” i mitten av 80-talet. Freddy Johnsen kontaktades 

efter det vi fann företaget och kontaktade dem då genom mejl. Ursprungligen skedde 

en kontakt via mejl med Mike Wilson, som varit involverad i produktutvecklingen på 

företaget. Vilken berättade för oss att det var Freddy Johnsen som hade varit 

engagerad i Sverigeetableringen, vilket ledde till att han valdes ut till intervjuperson 

istället.  
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Sista intervjun gjordes över telefon med Per Nielsen på det ursprungliga Danska 

företaget ”BoConcept” den 21/5 2012.  

Per Nielsen är regionaldirektör över Norden och Östeuropa och ställde upp på en 

intervju för att förklara hur de arbetade med etableringen i Sverige.  

 

På grund av omständigheter som företagens lokalisering och tid så valde vi att 

genomföra telefonintervjuer med de deltagande personerna från företagen. För att 

kunna spela in intervjuerna, med varje respondents tillåtelse, så valde vi verktyget 

Skype (http://www.skype.com/intl/sv/home, 22/5 2012) som är ett program där det 

går att ringa upp personer genom internet istället för via telefonen. Inför varje 

intervjutillfälle beskrivs för intervjuobjektet i korthet vad arbetet handlar om samt 

vad syftet med arbetet är och frågor ställs om personerna vill vara anonyma och om 

de tyckte att det var okej att vi spelade in intervjuerna.  

 

Inspelade intervjuer medför en risk genom att intervjupersonerna känner sig 

obekväma och hämmade i situationen och därmed inte vågar ge eventuella kritiska 

åsikter då de är oroliga för konsekvenser ifall ledningen får ta del av detta (Jacobsen, 

2002). För att undvika det här i så stor mån som möjligt var vi som projektpersoner 

noga med att först fråga om lov angående inspelningen samt informerade 

respondenterna om att vi enbart spelade in för att underlätta sammanställningen av 

intervjun. Undantag är intervju med John Lejon på möbelföretaget ”Vox Möbler” där 

det fanns tillgång till att genomföra intervjun på den intervjuades arbetsplats på 

huvudkontoret i Växjö. Där använde författarna en mobiltelefon för att spela in 

intervjun.  Sammanlagt intervjuades tre personer. Att antalet respondenter var 

förhållandevis lågt är ett medvetet val då vi sökte efter kunskap hos personer som var 

väl insatta i vårt specifika ämne gränsöverskridande etablering till Sverige. Att antalet 

var lågt motiveras även i teori då det ofta intervjuas fler personer än vad som krävs 

för undersökningen (Kvale, 2006). Då ett urval genomförs så trycks det på faktorer 

som tillgänglighet, tid, pengar och ett behov av noggrannhet. Ett stort urval av 

http://www.skype.com/intl/sv/home


 

  20 (80) 
 

respondenter behöver inte nödvändigtvis betyda att precisionen blir hög (Bryman & 

Bell, 2003).  

 

Vi ansåg att just faktorn ”tid” var av stor vikt då antalet respondenter skulle väljas ut. 

Meningen med undersökningarna var att gå in på djupet av det enskilda företagets 

situation och inte att få så många som möjligt att genomföra undersökningen.  

Intervjuerna genomfördes med hjälp av en intervjuguide (intervjuguiden återfinns i 

bilaga 1). Denna intervjuguide användes endast som en guide för de faktorer och 

ämnen som vi ville ta upp under intervjun. Vi hade för avsikt att under intervjuerna 

använda oss av öppna frågor för att intervjupersonen skall kunna använda sig av sina 

egna ord i så stor utsträckning som möjligt. Samtliga respondenter fick ta del av 

samma, av oss, formulerade frågor och även ha möjlighet att utveckla själva och gå 

ner på djupet av innebörden av frågorna.  

 

2.5 Analysmetod 
 

Det  finns inte några entydiga regler för hur en kvalitativ analys skall genomföras. 

Däremot finns det ett antal teman för hur det kan gå till som Bryman & Bell (2003) 

nämner vilka är: analytisk induktion, grundad teori, narrativ analys och sekundär analys. 

En analytisk induktion ses som en metod för analys av data där forskaren försöker 

frammana universella förklaringar till företeelser genom att fortsätta med 

datainsamlingen tills det att inga avvikelser i fallen som inte har någon koppling med en 

hypotetisk förklaring kan hittas i studien. 

 

Den grundade teorin syftar till att använda teori som härletts från data som kontinuerligt 

samlats in och analyserats under studiens gång används. I metoden finns det nära 

anknytningar mellan datainsamling, analys och den resulterade teorin.  

Den grundade teorin är inriktad på att utveckla en teori och att insamling och analys av 

data sker parallellt med skapandet av teorin (Bryman & Bell, 2003). 
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Narrativ analys är ett tillvägagångssätt som används främst när analys av data är känslig 

för den intervjuade. Det handlar ofta om historier om sitt liv och om det som händer och 

sker runt omkring dem. Målet med metoden är dock att locka fram intervjuobjektens 

skildringar av de samband de uppfattar i händelser och sammanhang. I metoden är 

forskaren ofta särskilt intresserad av hur intervjuobjektet ser på sitt eller sin familjs liv. 

En sekundär analys innebär att man som forskare analyserar kvalitativ data som en 

sekundärkälla har tagit fram i ett tidigare skede. Det är en relativt ny metod för att 

analysera kvalitativ data men har på senare tid blivit allt mer populär. Problematiken 

ligger i att garantera anonymitet hos deltagare. Tolkningen av data kan också försvåras 

då den nya forskaren eventuellt tolkar sociala sammanhang på ett annat sätt än vad som 

gjordes av den som tog fram data (Bryman & Bell, 2003).  

 

Den analytiska induktionen passar inte särskilt bra för vår studie då den trycker på att 

skapa universella förklaringar till företeelser vilket vi utgår från att det inte finns 

eftersom det är en subjektiv uppfattning från intervjuobjektet. En narrativ analys passar 

inte heller in då det inte handlar om speciellt känsliga historier hos intervjuobjekten. En 

sekundär analys sållades även den bort då vi ville vara säkra på att kunna tolka de sociala 

sammanhangen på ett korrekt sätt och inte förlitas på någon annans studier för hur detta 

bör göras Detta ledde till att vi blev inspirerade av att använda oss av den grundande 

teorin när analysen gjorts. Vi är medvetna om att arbetet inte kommer att generera 

någon ny teori med tanke på storleken av studien som gjorts. Dock anser vi att 

studien kan komma att ligga som grund för att teori om ämnet kan utformas utifrån 

den forskning som genomförts. 

 

2.6 Validitet och trovärdighet 
 

2.6.1 Validitet 

 

Den kvalitativa forskningen bygger på förhållandet mellan praktisk forskning och 

teori. Här läggs vikten på hur människor tolkar sin sociala verklighet. Att mäta är 

dock inte främsta intresset, utan vikten läggs på ord (Bryman & Bell, 2003). 

 



 

  22 (80) 
 

Begreppet reliabilitet behandlar frågan om resultatet från underökningen i detta 

arbete skulle bli densamma om den skulle utföras igen. Ett annat begrepp som 

behandlar trovärdigheten i uppsatsen är validitet. Genom att undersöka validiteten så 

blir syftet att göra en bedömning av om slutsatserna hänger ihop eller inte. Dessa två 

begrepp kopplas mer samman med en kvantitativ forskning där mätning istället ligger 

i fokus. Skall dessa begrepp prövas på en kvalitativ forskning så måste vissa 

justeringar göras. Att försöka göra om samma kvalitativa undersökning kan vara svårt 

eftersom det inte är möjligt att uppleva exakt samma samtal igen vid en kvalitativ 

intervju. Beroende på vilken forskare som ställer frågorna så kan tolkningarna av 

svaren bli olika. Det går dock att försöka sätta sig in i en liknade social roll som den 

förre forskaren för att bättre kunna komma närmare den ursprungliga undersökningen 

(Bryman & Bell, 2003).  

 

Vi anser att det skulle bli svårt att göra om arbetet och få exakt samma resultat 

eftersom intervjuerna är konstruerade på det viset att det syftar till att, som nämnt 

tidigare, mer gå in på djupet. Vidare är det viktigaste instrumentet i undersökningen 

vi som intervjuare, vilket ytterligare försvårar att genomföra studien med samma 

resultat. På grund av att det är en kvalitativ undersökning så går det inte att ställa 

samma frågor som gjorts och att den intervjuade kommer att svara exakt samma svar. 

 

2.6.2 Trovärdighet 

 

Det finns fyra delkriterier inom begreppet trovärdighet; Tillförlitlighet, pålitlighet, 

överförbarhet och en möjlighet att styrka och bekräfta. Om det utförda arbetet har en 

tillförlitlighet, så bedöms detta utefter att det finns en trovärdighet i hur en forskare 

har beskrivit den sociala verkligheten. För att pröva detta så kan forskaren 

vidarebefordra detta till respondenten, så att denne själv kan bekräfta att tolkningen 

av svaren är korrekta. En kvalitativ forskning handlar ofta om att finna ett djup i det 

som ämnas studeras. I en undersökning så skall det finnas en tillgänglig redogörelse 

för den process som gjordes vid undersökningen och det skall göras en granskning 

vad det gäller pålitligheten. Det ska även läggas fram att forskaren inte har pålagt sina 
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egna värderingar medvetet i undersökningen och det skall alltså finnas en möjlighet 

att studera i vilken omfattning det går att stryka resultaten (Bryman & Bell, 2003).  
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3. Teori 

 
Detta kapitel förmedlar den valda teoriramen som sedan skall ställas mot empiri för 

att kunna skapa en analys och slutligen en slutsats. 

 

3.1 Anpassning kontra standardisering vid etablering av företag 
 

En vanlig fråga vid gränsöverskridande etableringar är frågan om det etablerande 

företaget skall anpassa eller standardisera verksamheten till den nya marknaden. 

Skillnader i kultur, kunder och ekonomi gör det ofta svårt för företag att använda 

någon sorts standardiserad lösning. Även i länder som ser väldigt lika ut 

ursprungslandet kan det finnas skillnader som gör att ett standardiserat angreppssätt 

är obrukbart (McAuley, 2001). 

 

 En standard kan liknas vid en regel som visar hur företag exempelvis skall styra sin 

verksamhet och handlar om att hålla saker som de är istället för att ändra. Det finns 

standarder för vilka produkter som företaget skall erbjuda och kan även appliceras på 

de processer som verksamheten kan ha byggt upp. Det är olika aktörer och olika 

nätverk som utfärdar de standarder som satts upp. Att hålla en standardisering medför 

en förenkling, en samordning och en medvetenhet som skapar förväntningar hos 

kunderna (Brunsson & Jacobsson, 1998).  

 

3.1.1 Anpassning 

 

För många företag är det svårt att hålla samma standard om ursprungslandet är 

mindre utvecklat än det land som de väljer att etableras i, eller tvärtom. Där 

skillnaderna kan vara stora mellan ländernas miljö, människornas sätt att arbeta, 

löner, förväntningar på företaget och landets infrastruktur. Då blir omställningen stor 

automatiskt och det blir betydligt svårare att hålla fast vid det ursprungliga. 

Anpassningen berörs även av hur pass utvecklat själva företaget är från början. En 

anpassning kan göra att företaget automatiskt genomgår en utveckling som tar dem i 
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den riktningen som de hade som mål i ursprungslandet men inte hade tillgång till. 

Anpassning kan även på andra hållet hämma verksamhetens utveckling (Jain, 1989).  

 

Människor i olika länder talar olika språk, regler och förordningar skiljer sig 

väsentligt mellan de nationella gränserna. Dessutom finns det andra faktorer, såsom 

klimat, ekonomiska villkor, ras, topografi, politisk stabilitet och yrken som spelar roll 

på hur företaget bör förhålla sig till ett land. Det viktigaste och svåraste att mäta är 

kulturella skillnader som är rotade i historia, utbildning, religion, värderingar, 

attityder, seder och bruk, estetik och skillnader i smak, behov och önskemål, ekonomi 

och rättsystem (Vrontis, 2003). 

 

Det finns en risk att ett företag underanpassar (att anpassa för lite) sin verksamhet till 

det ”nya” landets marknad och förutsättningar. Detta kan på sikt medföra att företaget 

inte får ut verksamhetens fulla potential vid en globalisering, därför är detta något 

som företag borde ta till fasta på. Det finns således en relation mellan vad företaget 

presterar och hur mycket de har satsat på strategisk anpassning av sin verksamhet. 

Det finns även ett samband i hur anpassningen tar sig beroende på hur företagets 

omvärld ser ut vid etableringen och hur själva företaget är utformat. Även den nivå 

som sätts spelar roll, beroende på om företaget väljer att anpassas eller behålla sina 

karaktärsdrag vid etableringen, kommer att påverka hur deras prestanda kommer att 

se ut (Dow, 2006). 

 

3.1.2 Standardisering 

 

Jain (1989) hävdar att eftersom den globala marknaden har blivit så pass 

homogeniserad så går det att arbeta betydligt mer standardiserat idag än vad som 

tidigare har gått. Mer identiska strategier resulterar i lägre kostnader och högre 

marginaler. Huruvida det skall standardiseras eller anpassas har varit en aktuell fråga 

sedan 1960-talet och har sedan dess inte kunnat lösas med något entydigt svar. Fastän 

den ökade globaliseringen har gjort att marknaderna blivit mer homogeniserade så 

finns det ändå begränsningar att bara hålla sin verksamhet helt och hållet 
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standardiserad. Att enbart hålla en standardiserad marknadsstrategi menas med att 

verksamheten, oavsett vilket land företaget etableras i kan hålla fast vid faktorer som 

pris, produkt och marknadsföring.  

 

De som motsätter sig standardiseringen reagerar på att standardiseringsanhängarna 

använder sig av en svepande och något aggressiv argumentation och hävdar istället 

att globaliseringen är en överdrift och mer ett analytiskt begrepp än något annat. 

Skillnader i bland annat kultur, ekonomi och kunder bevisar att standardisering rakt 

igenom inte fungerar i praktiken (Vrontis, 2003).  

 

Vrontis (2003) menar att forskare traditionellt har dragit sig mot att företag 

uteslutande bör använda sig av antingen standardisering eller anpassning vid 

etablering på en ny marknad. Anhängare av standardiseringsprocessen menar att 

olikheter mellan nationer traditionellt har lett till att multinationella företag har 

placerat varje land som ett lokalt problem, men att företag på senare år visat 

tendenser på att bryta trenden. De som verkar för standardiseringsprocessen menar att 

anledningen till att företag bör gå mot att standardisera, är den nya tekniken i form av 

kommunikation, kapitalförflyttning, transport och resor. Den senaste tidens uppsving 

av intresse för det internationella standardiseringsarbetet beror enligt Vrontis (2003) 

på tv, filmer, turism, telekommunikation och datorer. 

 

Ett företags standard förknippas även med deras verksamhet genom exempelvis deras 

image och varumärke. Vilket medför att om de anpassas för mycket så kan de förlora 

den delen av sitt företag som gjort att det är vad det är idag (Ganslandt, 2009). 

 

3.1.3 Balans 

 

Vrontis (2003) hävdar att debatten om standardisering kontra anpassning är enorm 

och anser att en exklusiv användning av något av synsätten är alltför extremt för att 

vara pratiskt.  
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Vrontis (2003) anser istället att en balans måste infinna sig mellan anpassning och 

standardisering, fastställa hur det ser ut på det lokala planet och anpassa 

organisationen därefter. Detta eftersom världens allt mer homogena marknader gör att 

standardisering inte är det bästa, samtidigt är inte heller anpassning helt optimalt då 

det medför kostnader för företag. Han tror inte att beslutet att standardisera kontra att 

anpassa är en dikotom utan det är istället frågan om vilken grad av anpassning på ett 

brett spektrum som gäller för den lokala marknaden för att uppnå det mest optimala 

resultatet för det enskilda företaget. Dow (2006) menar att det är väsentligt för 

företag att acceptera etableringslandets rådande kultur och se till skillnaderna mellan 

det ”nya” landet och ursprungslandet. Det gäller att få en balans i hur mycket 

företaget skall anpassas och samtidigt behålla de faktorer som företaget känner utgör 

en sådan stor del av hur företaget uppfattas av omgivningen. Varje företag är i stort 

sätt individuella och måste se till sitt egna företag och sin egen affärsstrategi.  

 

3.2 Vad påverkar anpassning och standardisering? 
 

I figur 1 återfinns ”AdaptStand”-processen som utgår från marknadsmixen och visar 

faktorer som drar strategiska beslut antingen mot en standardisering eller mot en 

anpassning. Den visar vad som kan anpassas eller standardiseras samtidigt som den 

påvisar de faktorer som påverkar. Det som går att anpassas kan även standardiseras, 

och tvärtom (Vrontis, 2003).  
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Fig. 1 Adapt- Stand modell. Vrontis, D. Integrating Adaption and Standardization in 

International Marketing. The AdaptStand Modelling, 2003, s286, egenmodifierad och 

översatt av oss 
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3.2.1 Mot anpassning 
 

Marknad/Ekonomi 

Många ekonomiska variabler påverkar hur mycket företag behöver anpassas till 

etableringslandets ekonomi. Bland dessa finns ekonomins tillväxthastighet, inkomst, 

distribution av inkomst, ekonomisk vinning, acceptansgrad av utländska märken. 

Dessa spelar en stor roll eftersom de definierar människors köpkraft i regionen 

(McAuley, 2001). Det är för många företag lättare att kunna hålla en starkare 

standardisering om etableringen sker i ett land med en relativt öppen ekonomi och 

marknad, där landet i sig är välutvecklat och kunderna är öppna för valmöjligheter 

(Jain, 1989). 

 

För produkten så handlar det om vart i produktlivscykeln som den ligger, alltså vilken 

nivå och vilken efterfrågan den har på marknaden. Om produkten var på en viss nivå 

på den förra marknaden så kan den likväl befinna sig på en helt annan nivå av 

marknadsutveckling när den lanseras i Sverige. Därför bör det vidtas lämpliga 

förändringar även i produktdesign vid en etablering för att kunna matcha marknaden 

efter de behov som finns (Jain, 1989). 

 

Konkurrenterna kan komma att särskilja sig från ett företags hemland i fråga om 

antal, storlek, typ och strategi. Det är viktigt för ett gränsöverskridande företag att 

analysera de nya konkurrenterna för att kunna se till deras styrkor, svagheter, mål och 

strategier. Det kan hjälpa organisationen hitta marknadsandelar där det finns plats för 

dem och även se segment av marknaden som de bör hålla sig undan från. Ofta finns 

det ett stort antal globala och lokala spelare aktiva på marknaden och den etablerande 

organisationen måste se till att överkomma de traditionella inköpskanaler 

konsumenterna har och den säkerhet de har skapat. Exempel är företagets 

nischprodukt som är noga anpassad för den nya marknaden (Czinkota & Ronkainen, 

2007) 
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Det kan finnas många likheter mellan ursprungslandet och etableringslandet men 

även många skillnader och en av dessa skillnader kan vara prissättningen på 

produkter. En produkt som säljer bra i ett land kanske inte säljer lika bra i ett annat 

land. De konsekvenser som just prissättning medför företaget är oftast helt avgörande 

för hur väldet går för hela verksamheten och är därför en känslig faktor som varsamt 

måste väljas. Prissättningen sätter nivån för företaget gentemot konkurrenterna och 

påverkar värdet för kunderna. Prissättning är ett verktyg för marknadsföring och är 

den faktor som oftast påverkar köpkraften hos kunder mest. Vid en 

internationalisering av verksamheten så borde därför just priset anpassas efter den 

rådande marknaden och förstå att det som säljer på den lokala marknaden inte 

behöver sälja bra internationellt (Stöttinger, 2001). En annan aspekt som spelar roll 

vid prissättning är ländernas valuta och ekonomi, vilket företaget oftast måste ta 

hänsyn till och förstå hur detta kommer att påverka det egna företaget (Engel, 2006).  

 

Kulturella och sociala skillnader 

Det är relevant för företaget att förstå de kulturella skillnader som blir en del av deras 

vardag vid en etablering. Detta för att de på ett så effektivt och smärtfritt sätt kan bli 

en del av den nya marknaden. Det handlar inte bara om att företag ska anpassa sig till 

ett nytt lands kultur, utan det krävs även att organisationer ser över sin egen kultur 

inom företaget. De värderingar och traditioner som ett företag har kanske inte passar 

in i etableringslandet. Landets kultur kan göra att vissa saker som anses naturliga i 

hemlandet, inte anses fungera i etableringslandet (Usanier & Lee, 2005). 

Enligt Usanier och Lee (2005) är kultur en komplex sammansättning av element som 

t.ex. kunskap, värderingar, konst, juridik, seder, moral och alla andra typer av attribut 

och vanor som förväntas av en människa som är medlem av ett specifikt samhälle. 

Dessa element förväntas även att förstärkas genom människors biologi, språk, 

symboler och materiella skapelser. 
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En del olikheter mellan länderna är svårare att hantera än andra. En av dessa olikheter 

kan vara språket och olika religioner som påverkar hur väl företaget förstår landet och 

dess värderingar. Det handlar om utbildning, familj, traditioner, seder, värderingar, 

omgivning, religion m.m. men även landets utveckling politiskt och ekonomiskt 

påverkar kulturen och människors sätt att leva. Oavsett vilken kultur som råder så är 

nyckeln till att förstå landet, kommunikation (Hollensen, 2001).  

Kulturen påverkar ursprungslandeffekten olika beroende på land. I Japan exempelvis, 

så står inhemska produkter i mycket högre kurs än vad importerade varor gör, 

oberoende på vilken av produkterna som faktiskt är bäst. I USA så får den produkt 

som faktiskt visas sig vara överlägsen, oberoende ursprungsland, bäst omdömen. 

Enligt Kotabe & Helsen (2009) så beror det på kollektivismen kontra 

individualismen. Det vill säga, kollektivistiska kulturer är i större utsträckning 

beredda att göra bedömningar som gynnar den inhemska produkten, oavsett vilken 

som är överlägsen, och således gynnar hemlandet för att skapa en starkare grupp. 

Individualistiska samhällets konsumenter håller istället den överlägsna produkten 

högst eftersom den gynnar människors konkurrerande natur att ha ’det bästa’ (Kotabe 

& Helsen, 2009). 

 

Kunder 

Det globala konsumtionssamhället gör att vi köper och producerar varor och tjänster 

världen över. Konsumtion sker för att tillfredställa våra grundläggande behov, så som 

mat och någonstans att bo. men det finns även andra behov som uppstår hos 

konsumenter som inte behöver vara nödvändiga. De uppstår olika sorters 

konsumentbeteenden beroende på hur omvärlden ser ut, intressen och olika försök till 

att skapa olika identiteter. Det egna landets kultur och ekonomi påverkar hur vi kan 

konsumera och vad vi skapar för behov. När en människa har uppfyllt sina fysiska 

behov så tar de psykologiskt grundade behoven över, vilka aldrig kan bli helt 

tillfredställda. Skapandet av image, självkänsla, skönhet och respekt kan 

åstadkommas i olika former genom konsumtionssamhället. Den materiella kulturen 
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gör att vi med hjälp av kläder, saker m.m. kan skapa oss själva en identitet som 

präglar vilka vi är, eller vilka vi vill vara. Status är ett begrepp som reflekterar vilken 

ställning som en person har i samhället, en rankning i en viss grupp och har oftast 

med social klass att göra. Status är något som kan högt eftersträvas av konsumenter 

och utgörs av en grund i identitetsskapande (Desmond, 2003). 

 

Konsumenter skapar olika kriterier för de medvetna och omedvetna val som görs vid 

konsumtion. Igenkänning av varumärke kan vara ett kriterium som byggs på attityder 

gentemot företaget. Attityder till ett varumärke definieras till stor del av de 

förväntningar som en köpare har. Det ligger även en viss betydelse i hur självsäker 

köparen är i sin bedömning av företaget. Det är därför som det är viktigt att upprepa, 

uppvisa och behålla de värderingar och produkter som företaget vill att potentiella 

och nuvarande kunder ska erhålla så som i reklam. På en konkurrenskraftig marknad 

styrs köparens val av bland annat företagets pålitlighet, produktens kvalitet, pris, 

design och service (Howard, 1989).  

 

En del länder uppfattas som att de levererar högre produktkvalité och en del som att 

de levererar en lägre kvalité, vilket påverkar kunders beslutsprocess huruvida de inte 

vill eller vill konsumera en vara som kommer från ett specifikt land. Kotabe och 

Helsen (2009) menar att det finns en sorts haloeffekt, där kunder skapar en 

uppfattning om kvalitén och användningspotentialen hos produkten i fråga beroende 

på sin uppfattning om ursprungslandet. Det kan exempelvis handla om att 

konsumenterna tror att en produkt som är tillverkad i ett land som ses som mer 

ekonomiskt stabilt och utvecklat, har anställda som har fått mer utbildning och även 

har bättre kvalitetskontroll. Alternativt kan konsumenter exempelvis ha fått bra 

erfarenheter från bilar eller elektronik från Japan och genom det gradvis skapat en 

positiv helhetsbild om landet vilket leder till att de personerna sedan utvärderar 

produkter därifrån fördelaktigt mot länder som gör samma produkter (Kotabe & 

Helsen, 2009). Det finns studier som visar på att konsumenter föredrar en lokal 
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produkt framför en importerad om kvalité och pris är likvärdigt eller bättre. Dock om 

den importerade produktens kvalité överstiger den lokala så föredras den 

importerade. Myndigheters uppmaningar till befolkningen att konsumera 

lokaltillverkade produkter istället för importerade varor kan vara en förklaring till 

detta (Elliot & Cameron, 1993). 

 

Kotabe och Helsen (2009) har identifierat ett antal faktorer som påverkar ”Country-

of-Origin” effekten och dessa är: expertis, känslor och kultur. Hur insatt en person är 

i produkttypen påverkar till stor grad på hur bedömningen går till. En person som 

anses vara novis är mer benägen till att förlita sig på en stereotypbedömning utifrån 

ursprungslandet medans en kunnig person inte i någon större utsträckning bedömer 

utifrån var produkten kommer utan snarare vilka egenskaper den har.  

Studier har visat att känslor kan påverka i vilken grad en konsument bedömer 

produkter utifrån ursprungsland. Det har visat sig att en arg konsument är mycket mer 

sannolik att utvärdera en produkt utifrån ursprungsland medans en ledsen kund ofta 

gör en mer systematisk undersökning innan de tar ett beslut (Kotabe & Helsen, 2009). 

   

Marknadsföring 

 

Att marknadsföra en produkt på ett sätt kan skrämma bort konsumenter, skapa 

alienation hos anställda och göra företag blinda för kundernas behov (Vrontis, 2003).  

Det samhälle som vi lever i präglar hur, vad och när vi konsumerar. Marknadsförare 

ser till de sociala aspekterna när de bland annat ska undersöka målgruppen för 

produkter och ser till bland annat ålder, kön och klassfördelningar i samhället 

(Desmond, 2003). 

 

Språket kan påverka etableringen genom att uttryck och slogans som kan vara 

effektiva i hemlandet kan betyda olika och skapa helt andra effekter i ett nytt land. De 

texter som företaget använder måste ofta anpassas och översättas för att de ska passa 

det land de valt att etablera sig i för att undvika missförstånd och andra negativa 
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effekter. Det finns enligt Usunier och Lee (2005) många exempel på företag som 

misslyckats med sina översättningar vilket skapat mindre önskvärda effekter. 

Till exempel så kan ett varumärkes namn betyda något som befolkningen inte anser 

passande på ett annat språk eller att företaget sätt att marknadsföra sig inte stämmer 

in med de normer som finns i landet (Ganslandt, 2009).  

 

Inhemska och utländska konsumenter skiljer sig mycket gällande köpbeteende. De 

köper olika saker, de har olika bakomliggande orsaker till inköpet, de köper på olika 

sätt, i olika tider, på olika platser och av olika försäljare. Aspekter så som historia, 

attityder, sociala förhållande, religion, livsstil och utbildning påverkar alla hur 

människor uppfattar sin omgivning, tolkar olika signaler och symboler och hur de 

handlar. Företag bör exempelvis ta hänsyn till visa kulturella normer när de använder 

vissa färger vid reklam och förpackning (Usunier & Lee, 2005). 

 

3.2.2 Mot standardisering 

 

Sverige       

Sverige som är ett litet land till storlek och invånarantal har en öppen ekonomi och 

antas ha en öppen och fri standardisering för företag som etableras här. Det ses som 

viktigt för Sveriges ekonomi att jobba mot ett ökat internationellt utbyte både när det 

gäller kompetens och kulturella faktorer som kan medföra en mer mångsidig och 

varierande marknad. Den standard som satts av företag innan de etableras i Sverige 

har gjorts utifrån att de redan har sett att deras lösningar och ideèr redan fungerar på 

en specifik marknad. Därför kan det vara svårt att komma i en etableringsfas och än 

en gång tvingas lägga om sin verksamhet efter andra behov, efterfrågningar, 

marknader och konkurens. Sverige anses dra nytta av att företag försöker hålla en 

viss standardisering av sina företag eftersom att detta gör att det går att ta del av det 

etablerade företagets sätt att jobba, kultur, kunskap, innovation och mångsidighet 

samtidigt som det främjar till en ökad konkurrens (Ganslandt, 2009).  
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Global enhetlighet 

För konsumenterna är standardiserande något som kan medföra ett värde eftersom det 

främjar mer komplementära tjänster och produkter och de kan även ta del av varornas 

ursprung. För vissa företag medför standarder fördelar gentemot konkurrens medans 

för andra så kan det bli problem med att verkligen ta sig in i den önskade marknaden 

(Ganslandt, 2009) 

 

Varumärke och image 

En ökad konkurrens på marknaden har gjort att företag blir mer och mer insatta i det 

egna varumärkets betydelse. Ett varumärke kan vara något så enkelt som ett namn 

eller en symbol, som på många vis står för vad hela verksamheten står för, kvaliteten 

(bra och dålig) även vilket värde det anses ha hos konsumenterna. På en likartad 

marknad kan det vara att varumärket är det enda som skiljer konkurrenterna åt. Det 

andra som differentierar är kvalitén och designen på varan men även det rykte och 

värde som företaget har skapat för företaget.  Det som händer runtomkring och inuti 

det egna företaget påverkar hur vi som konsumenter ser på varumärket. De flesta 

företag försöker skapa en slags image kring sitt företag som på så vis kan tilltala den 

målgrupp som företaget har och jobbar emot. Det är vi konsumenter som i slutändan 

ger vår syn på företagets image, men företagen kan genom marknadsföring och 

utveckling och andra medel föra oss i den rikting som de vill att vi ska uppfatta 

företaget på. Männsikor söker efter det som de kan identifiera sig med och i många 

fall kan det handla om att passa in i en viss stil. På något vis så kan det varumärke 

som konsumenten valt att konsumera visa vilka de är, vad de står för och vad de vill 

uttrycka (Blythe, 1997).  

 

De val som görs gällande distributionsstrategier är något som är i fokus för de 

producenter som vill vara säkra på att deras verksamhet visas på ett tillfredställande 

sätt. Distribution handlar om att gå efter den strategi som företaget vill jobba utefter. 

Ett mål med distributionskanaler är att skapa en medvetenhet och en kunskap om 

företagets verksamhet och produkter. De beslut som tas angående distributionen 
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handlar om marknadsföringsstrategiska val. Marknadsföring och 

marknadskommunikation standardiseras allt mer världen över eftersom den ökade 

globaliseringen gör att verksamheter vill skapa ett utmärkande varumärke. Det 

handlar om att hålla ihop marknadsföring och kunder, dels för att kunden skall kunna 

möta samma sorts varumärke hos alla distributörer. Detta har gjort att friheten hos de 

som är återföljsäljare minskat i takt som distributionens standardisering har ökat. 

Detta medför komplikationer mellan standardiseringen och den lokala anpassningen 

(Parment, 2006). 

 

Genom att tillämpa olika standarder i organisationen så kan även detta medföra att 

organisationens processer blir förenklade och det blir enklare att hålla koll på det som 

sker och att det sker en slags samordning mellan företagets olika delar. Företaget kan 

få en enklare överblick över organisationen som helhet. Genom att det finns en 

standard så underlättar detta samarbete och kontakter globalt och det är ett sätt att 

styra aktörers och processers handlingar och utföranden. Standardisering kan kopplas 

ihop med syftet, att styra mot ett uppsatt mål. De olika aktörerna som för 

verksamheten framåt behöver inte ha samma värden eller syn på saker och ting, men 

en standardisering gör att de måste följa en enhetlig väg genom en så kallad 

samordning av värden (Brunsson & Jacobsson, 1998).  

 

3.3 Vad påverkar företag att göra en etablering 
 

För att kunna förstå de val och handlingar som internationaliserade företag gör så bör 

det tas hänsyn till motiven och bakgrunden för själva internationaliseringen. Genom 

att se till företagens motiv och syfte med att komma in på en ny marknad så går det 

även att förklara vissa av de val som de gör i etableringslandet. Görs 

internationalisering för att kunna öka vinsten och sälja mer så kommer företaget att 

lägga sin etableringsstrategi utefter detta. Beroende på hur utvecklat eller 

underutvecklat det nya landet är till skillnad från ursprungslandet så påverkar detta 
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det som drar verksamheten till landet och bort från det ursprungliga landet. Detta i sin 

tur påverkar företagets strategier och mål (Ekrem & Mehmet et al, 2003).  

Enligt författarna Hines &  Bruce (2007) finns det ett antal ”push” och ”pull” faktorer 

som förklarar varför återförsäljare vill ta sig till en ny internationell marknad (push) 

eller blir motiverade till att bege sig från sin ursprungliga marknad (pull). Dessa har 

författarna sammanfattat och presenterat i en tabell som illustreras i figur 2.  

 

 

Fig. 2. Push och pull faktorer. Hines, T. Bruce, M. Fashion Marketing. 

Contemporary Issues. 2001, s.97, översatt av oss 
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3.4 Etableringsprocessen  
 

Författarna Ghauri &  Holstius (1996) har skapat en etableringsmodell utifrån en 

äldre nätverksmodell där de förklarar hur företag gör för att ta sig in på en utländsk 

marknad. I modellen utgår författarna från att det finns tre grundfaser vid en 

gränsöverskridande etablering: sökfasen, projektfasen och etableringsfasen där 

resurser, aktörer och aktiviteter är inkluderade i samtliga vilka är ömsesidigt 

beroende av varandra då aktörerna styr resurser och genomför aktiviteterna. Beroende 

på vilket vis företag väljer att etablera sig och hur deras bakgrundsprocess ser ut 

innan de når det valda landet kan påverka hur de tas emot av den nya marknaden. Det 

finns ett behov i en etableringsprocess av att kunna utnyttja relationer och 

verksamheter på grund av att det finns ett visst informationsbehov av det valda 

etableringslandet och det är i just etableringsprocessen som detta infinner sig. 

Samarbeten skapas och information, kapital och kunskap kan erhållas som hjälper 

företaget att förstå vad de det är som de kan anpassa eller standardiseras. Företagen 

kan även skapa allianser som kan få in dem på den valda marknaden lättare (Ghauri 

& Holstius, 1996). 

 

Sökfasen 

I sökfasen ligger fokus hos företaget på att söka information om marknaden där 

etableringen skall äga rum. Detta kan visa sig problematiskt då det kan behövas 

skapas relationer för att kunna utvinna den information som är kritisk för fasen 

(Ghauri & Holstius, 1996). 

 

Projektfasen 

I projektfasen skall företaget bilda en allmän syn på hur marknaden ser ut samt 

analysera de operativa möjligheter marknaden kan stå för. Tyngdpunkten ligger på att 

bygga upp ett starkt kontaktnät samt etablera relationer. I denna fas tas även beslutet 

för om etableringen skall äga rum (Ghauri & Holstius, 1996). 
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Etableringsfasen 

När etableringsfasen infinner sig skall företaget anse att det finns god kunskap om 

både miljön och marknaden. Det skall även finnas ett brett kontaktnät och nätverk 

och verksamheten bör även ha satt igång. I en etableringsprocess så ställs företaget 

inför en helt ny miljö, vare sig det gäller de politiska, ekonomiska och de kulturella 

olikheterna. Detta gör sedan att aktörerna och aktiviteterna i verksamheten kan 

påverkas. Företagets nätverksposition i etableringslandet kan få betydelse för hur väl 

företaget kan etableras. Därför gäller det att för företagen satsa på kommunikation, 

relationer och att hålla på internationella överenskommelser. Företagets relationer 

anses vara en stor immateriell resurs som kan ha betydelse för företagets position på 

marknaden. Nätverket och positionen i nätverket kan ha betydelse och vara 

avgörande för hur etableringsfasen skall lyckas. Ju starkare position, desto bättre kan 

etableringen bli. Affärsrelationen kan även starkas och underlättas med lämliga 

anpassningar från företaget sida. Det kan liknas vid att ”ta seden dit man kommer” 

och vid affärsmöten bejaka den affärskultur som råder (Ghauri & Holstius, 1996). 
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Fig.3 Etableringsprocessmodell, Gahuri, P-N. Holstius, K. The Role of Matching in 

the Foreign Market Entry Process in the Baltic Seas. 1996, s. 77, egenmodiferad och 

översatt av oss 

 

 

3.5 Etableringssätt 
 

Nationell konkurrens hänvisar till att ett företags överlevnad på en ny marknad, beror 

mycket på hur företagets bakgrund ser ut. Bakgrunden sätter standarden för hur ett 

företags styrkor och svagheter ter sig på en ny marknad. Det berörs även av hur 

mycket företaget har tillåtelse att ”röra” sig på den nya marknaden. Likaså rör det sig 

om hur mycket kontroll företaget har över sin egen verksamhet, om de är styrda 

uppifrån eller om de styrs av samarbeten. Detta påverkar sedan hur väl företaget kan 

konkurrera med andra företag på samma marknad som mer har möjligheten att 

anpassas och vara rörliga till den nya marknaden. När företaget har valt vilket sätt 

som de skall etablera sig på eller så kan nästa fråga handla hur de skall utforma sig 

efter marknadsmixen. Det sker en debattering om det skall hållas på en 

standardisering och/eller en ökad anpassning.  Tillhör företaget en redan hårt 

standardiserad marknad så hålls deras kostnader nere och de behöver inte till samma 

grad förstå hur den nya marknaden fungerar (Hollensen, 2001).  

Några vanliga sätt att etableras är t.ex; export, turn key-projekt, licensavtal, 

franchising, joint venture, helägt bolag och ”följa John”.  

Fördelar med att använda export som etableringssätt är främst två saker. Dels så 

undviker företaget stora kostnader som ofta medförs vid en etablering på en ny 

marknad. För det andra så erhåller företaget erfarenheter genom de marknader de 

exporterar till. Till nackdelarna hör exempelvis tullavgifter m.m. som kan göra 

exporten oekonomisk. Ett annat sätt att etablera sin verksamhet på är genom ett så 

kallat turn key-projekt. I ett turn key-projekt så går en organisation med på att hantera 

varje detalj i ett projekt för en utländsk kund. Vid slutförande lämnar helt enkelt 

organisationen över “nyckeln” till kunden till anläggningen som är redo för full drift. 
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Fördelarna är med turn key är att organisationer som sitter inne på värdefull, ofta 

komplex, kunskap kan använda den för att tjäna pengar (Hill, 2007). 

 Ett licensavtal kan ses som ett arrangemang där en licenstagare ges rätten till 

immateriella tillgångar, i form av: patent, uppfinningar, designers, copyrights och 

trademarks. från en licensgivare under en bestämd period. I gengäld så ger 

licenstagare en “royalty” avgift till licensgivaren. En av fördelarna är att 

licenstagaren står för kostnaderna som uppstår med att etablera sig på en ny marknad, 

vilket även för bort risker och kostnader från licensgivaren. Till nackdelarna hör det 

att organisationen får väldigt liten kontroll över tillverkningen, marknadsföring m.m. 

En annan etableringsstrategi är franchising. Genom franchisingavtal låter man lokala 

aktörer driva sin verksamhet, vilka i sin tur är bekanta med den lokala kulturen och 

arbetssättet som råder på marknaden. Ofta får den som franchisar betala en viss 

procent av intäkterna till den som franchisar ut affärsidéerna. Fördelarna med 

strategin är att mycket kostnader och risker minskar med att öppna upp på en ny 

marknad. Vilket kan leda till att en organisation snabbt kan bygga upp en global 

närvaro för en relativt liten kostnad och risk. Nackdelar med franchising är att 

kvalitetskontrollen är svår att utföra. T.ex. genom att det geografiska avståndet till 

den lokala aktören kan vara långt. I ett joint venture så skapas ett samarbete mellan 

två eller fler organisationer som annars är oberoende av varandra. Till fördelarna hör 

att firman får kunskap om hur kultur, språk, politik och affärer fungerar på den lokala 

marknaden. En annan fördel är att riskerna och kostnaderna som kan vara höga vid en 

gränsöverskridande etablering delas upp. Ofta kan även konstellationen göra att man 

får mindre statlig inblandning. Nackdelar som följer kan vara att partners får mycket 

kontroll. En annan nackdel kan vara att parterna kan ha olika syn på hur företaget ska 

gå vidare (Hill, 2007).  

 

Att skapa ett helägt bolag på en ny marknad kan göras på två sätt. Antingen startas ett 

dotterbolag från grunden eller så köper man ett företag på marknaden man vill åt. 

Fördelarna är att genom att skapa ett helägt dotterbolag så stannar kompetensen hos 
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företaget och kontrollen att förlora denna minska betydligt. Man har också i större 

grad kontroll över hur resurser skall disponeras vilket är nödvändigt i en global 

strategisk samordning. Nackdelarna är att det är det mest kostsamma sättet att 

etablera sig på en ny marknad ur en kapitalsynpunkt (Hill, 2007). 

 Etableringssättet ”Följa John” innebär att ett företag ingår i ett nätverk vid en 

etablering till ett annat land. Genom detta nätverk kan sedan företaget utnyttja 

kontakter med redan etablerade företag för att kunna komma in lättare på den nya 

marknaden. Den oftast tidskrävande processen med att komma in i ett land kan 

underlättas genom att ta del av de erfarenheter som redan etablerade företag kan 

inneha. Mycket av ”Följa Johns” mening är att företag härmar varandra och följer 

efter. Alltså att företag som skall etableras ser hur andra företag har gjort och skapar 

relationer där de kan få ut användbar kunskap och information om den nya 

marknaden (Johnson et al, 2002).  

 

3.6 Svårigheter med att komma utifrån och varför etableringar genomförs 

ändå 

 

Begreppet ”Liability of Foreignness”, det vill säga, kostnaden för att göra affärer över 

gränser, har diskuterats sedan mitten av 1970-talet. Kärnan i diskussionerna tar upp 

hur företag kan överkomma eller minska kostnader . Litteraturen om ”Liability of 

Foreignness” betonar att resurser i ett värdland inte är tillgängligt för företag från 

andra länder på samma sätt som nationella företag. Företag som kommer utifrån kan 

alltså bli negativt påverkade av det faktum att de inte är inhemska företag och det kan 

få konsekvenser för lönsamhet och i värsta fall till och med företagets överlevnad 

(Barnard, 2010). Enligt Barnard (2010) finns det fyra kostnader för företag med 

utländsk bakgrund som ligger som direkt effekt av att de kommer utifrån: 

 

 Kostnader som är direkt förknippade med det fysiska avståndet som transport, 

resor samt samordning över avstånd och tidszoner. 
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 Kostnader som uppstår genom att företag har bristande kunskap och brist på 

lokala anknytningar. 

 Värdlandsspecifika kostnader som kan uppstå genom exempelvis ekonomisk 

nationalism. 

 Ursprungslandsspecifika kostnader, kan exempelvis handla om begränsningar 

och restriktioner som är riktade mot hemlandet. 

 

Utöver detta så identifieras även en kulturdimension, lagproblem och en allmän brist 

på kunskap om värdlandet, ut som negativa aspekter som ett utländskt företag måste 

stå ut med och successivt övervinna. Trots alla dessa brister och svårigheter väljer 

företag fortfarande att investera i nya länder. Barnard (2010) menar att det beror på 

ett stort samförstånd om de kvalitéer som kan erhållas eller skapas på en frikostig 

marknad. Så som möjligheten att skapa tillgångar, utöka kompetensen eller finna 

kunskap. Dessa marknader brukar kännetecknas av en stark ekonomisk bas vilken 

kan definieras genom att se till inkomstnivån hos befolkningen, storlek på den totala 

marknaden, industriell styrka, vetenskaplig kapacitet – exempelvis genom att se till 

antal universitet eller forskningsinstitut. Forskning om kluster och nationell 

utveckling har lett till slutsatser om fördelarna med att det finns med fler 

organisationer på en marknad. Konkurrenter kan exempelvis antingen driva 

innovation mellan varandra, eller som ett resultat av att de är just konkurrenter 

(Barnard, 2010). 

 

Barnard (2010) anser att företag kan överkomma de negativa kostnadsaspekterna som 

en etablering kan medföra och skapa åtkomst till resurserna i landet genom att 

företaget tar hänsyn till sin egen förmåga. Han menar att företag gynnas av att vara i 

frikostiga marknader så länge de ser till sin egen förmåga och i den mån att de redan 

har starka resurser. Vidare går det övervinna delar av ”Liability of Forgeigness”-

effekten genom att vara ett företag som finns representerad i flera länder. Utöver att 

vara representerad i flera länder anses användning av företagsspecifika fördelar, för 
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att övervinna ”Liability of Foreignness” istället för att försöka använda lokala företag 

som praxis och försöka bli som dem. En av anledningarna är att företags lärande sker 

genom gemensamma värderingar och förväntningar vilka kan förändras om företaget 

försöker ta efter lokala aspekter i för stor utsträckning (Barnard, 2010). 
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4. Empiri 

 
I följande kapitel framställs de intervjuer som gjorts för att kunna få fram ett resultat 

till uppsatsen. Vi har intervjuat tre personer som alla kommer från olika länder och 

arbetar i olika företag som har etablerat sig på den svenska möbelmarknaden.  

 

4.1 Möbelbranschen  

 
 

År 2003 så hade de största möbelföretagen i Sverige; IKEA, Jysk, Mio AB, EM, 

Svenska Hem AB, Möbelgruppen AB och Möbelmästarna AB; cirka 73 % av 

marknaden. Försäljningen går uppåt för dessa möbelföretag, men samtidigt så sjunker 

deras marknadsandelar (förutom IKEA) och år 2007 hade samma företag enbart 52 % 

av marknaden (Se bilaga 2, för mer ingående diagram om marknadsutvecklingen) 

vilket öppnat upp enorma marknadsandelar för andra företag. Beroende vart 

någonstans marknaden befinner sig i produktlivscykeln så påverkas branschen olika 

av de konkurrenter som intar marknaden. I början så kan konkurrenterna ge 

branschen ett uppsving men kan lätt bli ett hot. En annan faktor som kan påverka 

nedgången på marknaden är kundernas konsumtion. Hela möbelbranschen fick ett 

uppsving i början på 1900-talet då mer människor valde att flytta in till städerna. Den 

ökade globaliseringen på 1990-talet gjorde att konkurrensen började ta form och 

kunderna kunde få mer valmöjligheter. Runt tio år senare följer en lågkonjunktur i 

Sverige och även möbelbranschen drabbas, men detta vänds då fokus på heminteriör 

ökar genom olika TV-program. Genom en ökad branchglidning så har det börjat 

skiljas på inredning och möbler som förr mer eller mindre räknades som samma, 

vilket har gjort att det finns få konkurrenter inom möbler. Globaliseringen och 

konkurrensen som följer har gjort att möbelföretagen blivit färre och större, för att på 

så vis kunna hålla sig konkurrenskraftiga. De minde aktörerna inriktar sig därför mer 

och mer på olika nischer och specialiseras inom just en möbelprodukt (Föreningen 

Sveriges Möbelhandlare: Branschguide för den Svenska Möbelhandeln, 2007). 
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4.2 Tidigare forskning 
 

 

I artikeln “Marketing mix Standardization in Multinationalcorporations: A Review of 

the Evidence” skriven av Birnik och Bowman (2007) skildrar en genomgång om 

standardisering av marknadsmixen i multinationella företag. Slutsatsen av studien är 

att varumärke och produkt är mer benägna att standardiseras och att distribution och 

pris är på andra änden av skalan medans marknadsföring hamnar någonstans i mitten. 

 

 “Standardization versus Adaptation of International Marketing Strategy: an 

Integrative Assessment of the Empirical Research” är en artikel skriven av 

Theodosou och Leonidou, (2003). Artikeln handlar om att trots 40 års debatt om 

marknadsföringsstrategi om standardisering och anpassning, så är empiriska studier 

för splittrade för att kunna ge tydliga insikter. Författarna har i artikeln analyserat 36 

studier och kommit till slutsatsen att beslutet om att standardisera eller anpassa 

marknadsföringsstrategi för att uppnå överlägsna affärsresultat, beror på hur ett visst 

företag står inför en viss utländsk marknad vid en viss tid. 

 

4.3 Vox Möbler 

 
Vox Möbler erbjuder ett komplett sortiment av möbler för hemmet. Företaget 

grundades i Polen år 1990 och finns i dagsläget representerade i 18 länder med över 

180 Showrooms världen över. Vox Möbler etablerades på den svenska marknaden i 

början av 2012. Vi har intervjuat John Lejon (2012-05-12) som är ordförande på Vox 

Möbler och sköter företagets kontakter och den dagliga driften i Sverige sedan 

etableringen.  

 

4.3.1 Skillnader mellan Polen och Sverige 

 

I Sverige finns det en väldigt utbredd medelklass och människor har förhållandevis 

”lika” status. Polen däremot anser Lejon liknar Amerika, mycket om man ser till just 

status i samhället. Att det finns en enorm spridning mellan under-, medel- och 

överklass i Polen. Något utbredd medelklass som vi har i Sverige menar Lejon knappt 
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finns. Människorna befinner sig antingen i under- eller överklass. En person som 

arbetar på industri lever knappt över existensminimum medans en person med ett 

chefsjobb har högre levnadsstandard än vad motsvarande person skulle haft i Sverige. 

 

 ”De som inte tjänar några pengar tjänar verkligen inga pengar medans de som 

tjänar mycket pengar tjänar verkligen mycket pengar” – John Lejon om 

levnadsstandarden i Polen 

 

Konsumenterna i landet konsumerar sina möbler något annorlunda än vad svensken 

gör. Detta beror en hel del på att internet inte är lika utbrett som i Sverige. I Polen är 

det mycket vanligare att människor går fysiskt till butiken för att göra sina inköp. I 

Sverige så används internet i allt högre utsträckning och det är inte alls ovanligt att 

konsumenter gör sina inköp utan att fysiskt dyka upp i en butik. I branschen märks 

det här väldigt tydligt då man exempelvis på IKEA:s hemsida kan använda en sorts 

”Room planer” där alla dimensioner i ett rum kan matas in för att sedan användas för 

att placera ut deras möbler där. 

 

Polen ligger dock förhållandevis i framkant vad gäller internet och de inser att det är 

på väg att fullständigt slå igenom. Man ser att företag arbetar med att ta fram snygga 

och funktionella hemsidor, både för att internet finns, även om det inte är i samma 

utsträckning om Sverige, men även för att de förstår vikten av att ha den delen av 

verksamheten fungerande när internet verkligen slår igenom i landet. 

 

Lejon anser att polackerna är mer drivna än vad svenskarna än. De vill ta sig ur sin 

situation och vill verkligen vända på den dystra synen som människor från andra 

länder har av dem. Detta är något som inte skulle vara något problem eftersom 

polacker är väldigt duktiga på just tillverkning och den kvalité man får när man 

producerar möbler i landet är ofta bättre än den man får i Sverige. 
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Att det är hög fokus på industrier i landet är något som står väldigt klart när man 

befinner sig på plats. Industriområdena ses lite som guldkornen i Polen av polackerna 

och industrilokalerna är väldigt väl omhändertagna och moderna och det är inte svårt 

att förstå att det är en del av landet som polackerna är stolta över och tar väl hand om. 

Däremot om man beger sig utanför de områdena och tar sig till bostäderna och andra 

områden runt om i städerna, ser man en väldigt tydlig kontrast då mycket är gammalt, 

skräpigt och nedgånget. 

 

4.3.2 Anpassnings och standardisering 

 

Vox är ett helägt bolag men liknar mycket en franchise. När Vox etablerades i 

Sverige, genom en agentur fanns det nästan en fullständig frihet att ändra sortiment, 

produktdetaljer, marknadsföring och annat som var nödvändigt. Detta samtidigt som 

fördelen av att vara en del av en koncern och då tillgång till resurser och information 

hos moderbolaget i Polen fanns. Den enda nackdelen med att använda Vox 

varumärke är att människor kan ha förutfattade meningar om ett polskt bolag.  

 

Allt som allt är verksamheten i Sverige väldigt standardiserad och mycket som 

används i Polen används också här. Detta är dock något som stegvis kommer att 

ändras, allt för att passa så bra som möjligt i Sverige. ”Fördelarna med att kunna 

standardisera är för oss givetvis att vi då sparar både pengar och tid”, förklarar 

Lejon. Samtidigt som det är sant måste vissa saker anpassas när man går från ett land 

till ett annat. ”Vi ser stora kulturella skillnader mellan Polen och Sverige vilket gör 

att exempelvis marknadsföring som fungerar bra i Polen inte alls kanske skulle 

komma att fungera bra här”, berättar Lejon. 

 

”Kontentan är att man vill standardisera så mycket som möjligt för att dra ner på 

kostnader men för att allt ska fungera måste vissa saker anpassas. Exempelvis då 

reklamen.” – John Lejon om standardisering av verksamheten. 
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Produktsortimentet Vox använder i Polen liknar det som används i Sverige. Det finns 

ett antal basmöbler som används sen är även sortimentet anpassat för att passa den 

svenske kunden. I framtiden är det även meningen att vi skall få in komplement till 

Vox sortiment till Sverige. Det säljs exempelvis inga sängar i dagsläget vilket kan bli 

aktuellt i framtiden. 

 

”Människor köper också olika möbler i Polen och Sverige. I Sverige så är det väldigt 

inne med ljusa rum med ljusa möbler vilket är något man inte ser i samma 

utsträckning i Polen” – John Lejon om Vox Möblers anpassning av sortimentet i 

Sverige. 

 

Distributionen är standardiserad och ser i Sverige ut som den gör i Polen. Vox 

använder i båda länderna uteslutande internet och Showrooms för försäljning av sina 

produkter. 

 

De kan be produktionen i Polen att ändra både design, kvalité och mått på möblerna. 

Det är inget som görs mycket just nu men det är viktigt att möjligheten finns då hotell 

är stora kunder och där är det mycket specialmått som gäller. 

 

Att den sociala biten ser väldigt olika ut i Polen och Sverige gör att det finns 

skillnader i vilka kunder man säljer sina möbler till. Märket har en exklusiv prägel i 

Polen och är bland det bästa som går att få tag på i landet möbelmässigt och möblerna 

säljs främst till de som har råd, vilket är personer med en lön som motsvarar 

mellanchefnivå och uppåt. I Sverige däremot är det en utbredd medelklass som är 

målgrupp. ”Ungefär samma personer som handlar på Mio och EM handlar också 

hos Vox tänker vi oss”, förklarar Lejon. Att målgruppen ser annorlunda ut är något 

som måste tänkas på och förhållas till. Det går inte använda det polska angreppssättet 

för att tackla marknaden utan ett sätt som fungerar i Sverige måste utvecklas över 

tiden.  
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”Om man går runt och frågar människor i Polen om Vox så kommer väldigt många 

personer säga att det är det bästa som finns inom möbler” – John Lejon om hur 

synen på Vox är i Polen. 

 

Prissättningen som används i Sverige är nästan samma som i Polen. Den ändring som 

gjorts är utifrån konsumentprisindex. Självklart blir möblerna något dyrare i Sverige 

eftersom frakt, lagerhållning och personalomkostnader är större här. Varumärket i 

Polen är dessutom mycket väletablerat vilket gör att det går att hålla låga marginaler 

och överleva på att sälja mycket.”I Sverige har vi varit tvungna att anpassa och 

arbetar med något högre marginaler vilket också gör möblerna något dyrare här”, 

berättar Lejon. 

 

Att det ser ut som det gör i polska bostadsområden och utanför industriområdena i 

allmänhet på många ställen tror Lejon är en stor bidragande faktor till att människor 

har skapat en uppfattning om att produkter som kommer från landet inte håller den 

standard som möbler i den prisklassen bör. Det är tyvärr väldigt svårt att ändra den 

syn människor i Sverige har av Polen, vilket kan resultera i att Vox i Sverige inte får 

en rättvis bild av den höga kvalitén de har. De hade möjlighet att etablera och 

marknadsföra bolaget utan Vox varumärke med bara deras sortiment men beslutade 

oss för att inte göra det.”Det finns många exempel på företag som inte är svenska 

men som ändå känns genuint svenska, exempel på dessa är Mio och GB glass. Hur de 

har lyckats med att marknadsföra deras annars utländska företag att kännas svenskt 

kan tänkas bli intressant för oss att titta på om den polska negativa prägeln ligger 

kvar längre fram”, uppger Lejon. 

 

”Produktionsmässigt är Polen duktiga och vi måste få folk att förstå det” – John 

Lejon om svenskarna syn på Polen 
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4.3.3 Etablering i Sverige 

 

Anledningen till etableringen i Sverige beror till stor det på att det fanns en kundbas 

och plats för ännu en aktör. Vidare är ägarna födda här vilket också hjälper till då de 

känner landet, kan företagsklimatet och kände till nätverken. ”Det viktiga för oss är 

att prova och känna av marknaden, vi kör på några år med detta nu och fungerar det 

inte så gör det inte. Dock ser jag ingen anledning att tro att det inte skulle göra det”, 

berättar John Lejon.  

 

”Vi såg stor potential för Vox i Sverige och vi kände verkligen att sortimentet skulle 

fungera här.” – John Lejon om varför de etablerade sig i Sverige 

 

”Vi ser inte IKEA som konkurrenter utan vi är istället tacksamma för att de finns. 

Hade inte IKEA funnits hade inte folk tröttnat så snabbt på dåliga möbler och velat 

gå över till mer exklusiva och bra möbler.” – John Lejon om synen på IKEA. 

 

Vid etableringen fanns det en stor fördel med att etablera ett så pass stort namn som 

Vox. Mycket information som behövdes vid etableringen fanns redan tillgängligt och 

var bara att ta del av och mycket av det sökjobb och skrivbordsarbete som vanligtvis 

uppstår vid en sådan här etablering gick smärtfritt. ”Det vi främst behövde göra var 

att upprätta kalkyler och översätta olika dokument som inte fanns på svenska” 

förklarar John Lejon. 

 

Etableringsprocessen i planeringsstadiet blev reviderad under resans gång. När 

strategin utarbetades fanns det områden i etableringen som hade fått väldigt mycket 

tid tillägnat till sig medans andra saker nästan inte hade fått någon alls. Mycket 

sådant blev om planerat och fokus lades på saker som man inte trodde skulle behöva 

ta så mycket tid från början. I övrigt var det väldigt enkelt att komma till Sverige. 

Mycket av det har att göra med att båda länderna är med i EU vilket förenklar 
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processen avsevärt. Inga konkreta problem med etableringen påträffades varken med 

legala eller andra problem 

 

4.4 Back App 
 

Back App är ett Norskt företag som erbjuder kontorsstolar. Företaget grundades i 

Norge år 1986 och idag finns företagets produkter i 9 länder runt om i Europa. 

Företaget kom till Sverige 1987 och flyttade senare hela sin produktion till Sverige 

1988. Vi har intervjuat Freddy Johnsen som är grundare av företaget och funnits 

med från start. 

 

 

4.4.1 Skillnader mellan Norge och Sverige 

 

I Sverige finns det en större känsla för kvalité än vad norskar har vid producering. 

Johnsen tycker även att svenskar är duktigare industrimässigt än vad norskar är. En 

annan stor betydelsefull skillnad mellan länder är de ekonomiska aspekterna. Det 

mesta i Norge är dyrare; lagerhållning, lokaler, personal och transport för att bara 

nämna några. Detta resulterar i ett högre pris för konsumenterna om hela 

verksamheten skulle vara placerad i Norge. 

 

I Sverige känns det som människor är mer arbetsamma på arbetet, arbetar mer och är 

punktligare än vad norskar är. Svenskar har också i större utsträckning än norskar en 

benägenhet till att inte slarva. Det finns dock vissa kommunikationsproblem, genom 

att svenskar har större tendens till att inte prata om vad de tycker är fel och istället 

bara vara tysta och stänga in problemen i en personlig sfär. 

I Sverige finns det vissa karaktärsdrag som drar mot att befolkningen är snålare än 

norrmän i vissa aspekter. Det märks ofta att svenskar är snåla på småutgifter och 

sedan bryr dem sig inte alls om stora utgifter och kan utan vidare och utan att tänka 

igenom det först gå och köpa något dyrt. 
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”Ni sparar på örena men så bryr ni er inte om kronorna.” – Freddy Johnsen om hur 

svenskar väljer att konsumera. 

 

Det finns uppenbarliga språkskillnader mellan svenskan och norskan. Det leder till 

många missförstånd och det är lätt att bara svara ”ja” utan att egentligen förstå när det 

uppstår kontakt med någon som har svenska som modersmål. Utöver det så är det 

som att var sjätte eller sjunde ord är i princip identiska men betyder något helt annat 

vilket ställer till med problem stundtals. 

 

Den största fördelen med Sverige är EU – Freddy Johnsen om fördelarna med 

Sverige. 

 

 

4.4.2 Anpassning och standardisering 

 

Att producera produkter i Norge för att sedan sälja till Sverige kan vara problematiskt 

eftersom att produkterna upplevdes som dyra av svenskarna. Just den delen av 

verksamheten kändes nödvändig att anpassa för att kunna vara med och slåss på den 

svenska marknaden. Med tanke på att kvalitén vi fick från den norska leverantören 

var mindre önskvärd, att kunskapen Back App sökte var bättre i Sverige och att 

Sverige är ett billigare land så var beslutet att flytta hela produktionen nära till hands. 

1988 så var hela produktionen flyttad bort från Norge och till Sverige, vilket sänkte 

produktionskostnaderna med 30%. ”Genom att göra det så kunde vi vara betydligt 

mer konkurrenskraftiga i landet, samtidigt som vi blev nöjdare med kvalitén”, 

förklarar Johnsen. 

Johnsen har kontinuerligt sedan etableringen i Sverige arbetat med att försöka skapa 

förstående för varför svenskar visar tendenser till att vara snåla och varför vi inte 

pratar om problem då det kan medföra oönskade effekter. För att anpassa sig till de 

problem som uppstått vid etableringen i Sverige så sattes det in nya kvalitetssystem, 

nya kommunikationssystem och man försökte ha fler möten med den nya personalen. 
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När Johnsen pratar om anpassning och standardisering av sin verksamhet så handlar 

diskussionen nästan enbart om anpassning.  

 

Det är mycket få saker i Back App’s verksamhet som ser identiska ut i alla länder. 

Han har varit mycket noga med att anpassa det som behövs för att företaget skall 

fungera optimalt i varje enskilt land. Företaget finns i många länder som alla är olika 

på olika sätt och det vore svårt att standardisera stora delar av verksamheten. Något 

som än så länge är sig likt oberoende på vilket land företaget befinner sig i är 

varumärket Back App eftersom de vill uppnå en global igenkänning. Detta 

tillsammans med designen och funktionerna på stolarna samt distribueringen av 

produkterna, som sker genom internet och utvalda återförsäljare, är några av få saker 

som ser identiska ut oberoende på vilket till i vilket land man tittar efter stolarna. 

 

4.4.3 Etablering i Sverige 

 

Mycket av anledningarna till att företaget etablerades i Sverige är att man såg flera 

möjligheter. Både med att skaffa kunder och att sänka produktionskostnader. Landet 

är billigare, duktiga på produktion och har stor kunskap inom möbelbranschen vilket 

gjorde det till ett naturligt val för Back App. ”Det visade sig också i efterhand att 

verksamheten blev alltigenom bättre sedan vi flyttade över produktionen till Sverige, 

mycket av det är tack vare EU”, menar Johnsen. 

 

”Vi försöker nå ut till så mycket svenskar som möjligt” – Freddy Johnsen om arbetet i 

Sverige. 

 

Innan etableringen fanns det i princip inga kontakter utan Johnsen började med att se 

till möbelbranschen och titta efter kontaktnät där. Efter det gick det snabbt vidare 

eftersom man alltid stötte på någon som kunde sätta en i kontakt med någon annan 

och efter ett tag så fanns det ett bra och kompetent kontaktnät till förfogande. De 
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arbetar med att nå ut till så mycket svenskar som möjligt och menar att ett brett 

kontaktnät är alltid att föredra. 

 

”Vi kände någon som kände någon” – Freddy Johnsen om nätverkandet i Sverige. 

 

Det fanns inga konkreta problem med att starta upp företag i Sverige utan det gick 

utan några motgångar. 

 

4.5 BoConcept 
 

BoConcept är ett Danskt företag som erbjuder ett komplett möbelsortiment för 

hemmet. Företaget har funnits sedan 1952 och idag finns det över 300 butiker 

representerade i över 50 länder. Företaget började efter cirka 20 år att exportera 

sina produkter till Sverige och har på senare år gått över till att franchisa ut 

konceptet till lokala entreprenörer. Vi har talat med Per Nielsen (2012-05-21) som är 

regionaldirektör för Nordeuropa och Östeuropa sedan 12 år tillbaka. Hans uppdrag 

på företaget är att säkra att BoConcept-konceptet blir implementerat i de länder han 

representerar samt föra feedback från länderna hem till huvudkontoret. 

 

4.5.1 Skillnader mellan Danmark och Sverige 

 

Nielsen anser att det egentligen inte finns några större skillnader mellan länderna. Det 

som dock finns är mindre olikheter med hur man arbetar. Svenskarna är mer 

grupporienterande och söker efter helhetslösningar medans danskar känns som de är 

mer resultatsökande, men det är fortfarande inga markanta skillnader men det är 

något som man skall vara uppmärksam på och ta hänsyn till. 

 

Språket är också självklart ett problem. Eftersom språken är förhållandevis lika så 

tror danskar och svenskar att de kommer att förstå varandra. Men det händer ofta att 

sådant är inte fallet utan det skapas istället missförstånd.  
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”Språket ett problem ibland. Vi tror att vi förstår varandra, men det gör vi inte och 

så blir det missförstånd.” – Per Nielsen om språkskillnaderna mellan Sverige och 

Danmark. 

 

 

4.5.2 Anpassning och standardisering 

 

”Vi gör få landsanpassningar eftersom om vi hade gjort det hade vi förlorat lite av 

vår identitet på BoConcept”, förklarar Nielsen. Många av de kunderna företaget har 

reser runt i världen så de har möjlighet att se BoConcept på fler än ett ställe, vilket 

gör att BoConcep-tidentiteten är väldigt viktig för företaget. Det är enbart i våra 

Showrooms som kunderna skall kunna inhandla produkterna, för att få ett så enhetligt 

intryck som möjligt. 

 

Vad gäller produkttillgångarna så har vi exakt samma koncept världen runt och då 

också i Sverige. Det finns ingen anpassning för någon lokal marknad. Den lokala 

franchisetagaren har dock möjlighet att välja vilka soffor, hyllor, lampor och mattor 

de vill ställa ut i sin butik så det finns en möjlighet för den personen att göra den 

lokala anpassningen själv, utifrån vårt sortiment.”Vi tror att de som köper 

BoConcept-möblerna inte söker efter en direkt svensk eller italiensk stil utan de vill 

ha Boconcept-stilen och just därför är det inte meningen att vi ska sälja möbler som 

passar till just det landet”, menar Nielsen. BoConcept har ett utbud som fyller ut en 

butik på ca 900 m2 medans en vanlig butik ligger på runt halva den ytan, så det finns 

möjlighet att välja ut ett sortiment som fungerar lokalt. Dock får de inte hitta lokala 

leverantörer eller söka efter egna tygfärger utan bara använda BoConcepts produkter. 

 

”De kan välja utifrån vårt sortiment som möblerar ca 900 km² butik och en standard 

butik är ca 400-500 km². Så de måste välja bort massor för att få plats i deras 

”Showrooms.”- Per Nielsen om möjligheten till lokal anpassning. 
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Prissättningen är även den lika från land till land. Självklart blir det vissa justeringar 

efter vissa länder. Exempelvis England vill att det skall finnas ”Fire Resistent Spy” 

på alla deras möbler, vilket kostar lite extra. Andra faktorer som kan göra att priset 

ser något annorlunda ut är fraktkostnader och valutakurser men det finns ingen 

uttalad prisstrategi där det sägs produkter skall kosta mer i ett land än i ett annat utan 

det är omständigheterna kring produkterna som gör att det kostar mer på ett ställe än 

vad den gör på ett annat. 

 

De lokala franchisetagarna har också möjlighet att påverka priset om de känner att de 

vill göra det. ”Men från huvudkontoret så säljer vi ”råvaran” för samma pris till alla 

franchisetagare i alla länder”, säger Nielsen. På marknaden försöker BoConcept 

prismässigt ligga under de typiska designbutikerna och över ”mainstream” butikerna, 

någonstans mellan Mio och Svenssons. 

 

”Så vi försöker hitta någonstans emellan som vi kallar ”affordable lux.” – Per 

Nielsen om BoConcepts prisnivå. 

 

BoConcept har i många år inte berättat att de kommer från Danmark utan det är en 

anpassning de gjort i år. 2012 var första året de lanserade sina produkter med ”Danish 

Design” och enligt Nielsen har de fått bra respons från samtliga länder de är aktiva. 

Förr använde sig företaget av ett mer internationellt koncept och inte det där 

skandinaviska tänket kring design utan att det fanns mycket inspiration från Italien, 

Spanien och den lite mer urbana livsstilen. Men flera franchisetagare frågade om de 

fick marknadsföra sig som dansk design eller den danska designidén som fokuserar 

på kvalitet och minimalism. När företaget nu har funnits på marknaden i 60 år så 

tycker Nielsen att det fungerar bra och att inriktningen är ett familjeföretag som 

funnits länge och har danska rötter. Att det passar mycket bra i den värld som vi lever 

i idag där saker är lite osäkra och folk är mer nervösa än vad de har varit förr. ”Den 
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handlar för oss om att hitta säkerhet och trygghet samt stabilitet i en firma”, säger 

Nielsen. 

 

”Det var först förra året vi lanserade det här med ”Danish design” och det har varit 

väldigt positivt i alla länder.” – Per Nielsen om en anpassning som gjorts i år. 

Att vara en så pass standardiserad firma för med sig någon nackdel, medger Nielsen. 

Exempelvis vid jul så kör BoConcept en stor internationell kampanj vilket kanske 

inte passar allas uppfattning om julen. Svenskarna vill gärna ha lite mer jul och saker 

de förknippar med julen vilket då inte finns så mycket av i butikerna.  

 

 

4.5.3 Etablering i Sverige 

 

För ungefär 40 år sedan hade BoConcept en agent i Sverige som var väl införstådd i 

hur marknaden fungerade. Det var dennes son som öppnade den första butiken i 

Stockholm och inte långt senare i Göteborg. 

 

Det finns ett dotterbolag i landet, men grunden för Sverige- etableringen är att sälja 

franchisekonceptet till en lokal entreprenör som känner till hur de måste hantera 

myndigheter och har en uppfattning om vilken smak som de lokala kunderna har. 

Hela BoConcepts idé med franchisekonceptet är att leverera ett basickoncept, ett 

sortiment som entreprenören kan välja från, ett IT-system och ett utbildningssystem. 

När företaget har gjort det är det upp till entreprenören att ”implementera” det på 

marknaden. 

 

”Sverige var faktiskt ett av de första länderna vi började med vårat 

”franchisingkoncept” - Per Nielsen om etableringen i Sverige 

 

Strategin för hur franchisingen går till har inte ändrats så mycket sedan BoConcept 

började med det. Dock ser man vissa lokala skillnader. På de asiatiska marknaderna 

är det mer investeringsfolk som köper konceptet och då sitter som ägare och har hyrt 
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in personal som driver butiken. Det går emot deras grundidé om att det är ägaren som 

skall driva butiken. Så den biten har förändrats lite, men inte på den europeiska 

marknaden. För dem är det helt naturligt att vara etablerade i Sverige och själva 

etableringen går lätt tack vare EU. Dock ger det inga speciella fördelar och det 

öppnar inte upp för andra saker. Men hade BoConcept funnits där hade förmodligen 

frågor kommit in om varför de inte är representerade i ett av ursprungslandets 

grannländer när de finns representerade i över 50 länder. 
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5. Analys 
 

I följande kapitel presenteras en analys där empiri och teori varvas för att lägga en 

grund för uppsatsens slutsats. Kapitlet är uppdelat i två delar, först 

Internationalisering där Ghauri och Holstius (1996) ”etableringsprocess-modell” 

ligger som stark grund för utformandet. Sedan Anpassning och standardisering: en 

balansgång som utgår från Vrontis (2003) ”AdaptStand-modell”. 

 

5.1 Internationalisering 
 

Ghauri & Holstius (1996) skriver att innan ett företag ger sig in på en ny marknad är 

det viktigt att företagen har kunskap och information om marknaden. Beroende på 

vilket vis företag väljer att genomföra etableringen och hur bakgrundsprocessen såg 

ut kan marknaden ta emot dem på olika sätt. Alla möbelföretag har gemensamt att de 

skaffade information och kunskap om marknaden innan sin etablering i Sverige. 

Dock skedde det på olika sätt för samtliga företag. Vox möbler i Sverige har svenska 

ägare som kände att de redan hade en uppfattning och kunskap om marknaden i 

Sverige. Deras informationssökning blev då istället något bakvänd om man ser till 

Ghauri & Holstius ”etableringsprocess-modell”. De var tvungna att söka information 

och kunskap om hur marknaden och företaget fungerar i Polen för att på ett 

tillfredställande sätt kunna göra sig klara för etableringen i Sverige. I teorin beskrivs 

processen som väldigt enkelriktad men att Vox i Sverige fick söka information och 

kunskap om Polen gör att vi ser det som en process som går två vägar. BoConcept 

hade en agent i Sverige som var väl införstådd om den Svenska möbelmarknaden när 

de först etablerade sig i landet. När det kommer till franchisetagarna uttrycker 

företaget en önskan om att det tas hand om lokala entreprenörer som är väl 

införstådda i hur marknaden fungerar. Dock måste ju denne förhålla sig till det 

danska företaget och lära sig om deras kultur och så vidare, vilket stärker poängen om 

att etableringsprocessen går två vägar snarare än hur den målas upp i teorin där den 

enbart går åt ett hål. I den senare etableringen så är alltså inte huvudkontoret själva 

aktiva i sökandet men bidrar med information till franchisetagaren. Back App började 
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information och kunskapssökningen med att etablera nätverk i landet genom att se in 

i möbelbranschen och jobba sig vidare där genom en sorts snöbollseffekt.  

 

Alla tre möbelföretag såg skillnader mellan de länder de kom från och Sverige i 

informationsfasen. Jain (1989) skriver att det kan vara svårt att hålla samma standard 

om skillnaderna mellan länderna är stora vad gäller ländernas miljö, människornas 

sätt att arbeta, löner, förväntningar på företaget, infrastruktur och så vidare. Alla tre 

respondenter såg kulturen i form av språkskillnader som en skillnad mellan länderna 

som kan ställa till med svårigheter, Vox såg utöver språket andra stora kulturella 

skillnader mellan länderna i informationsfasen, genom exempelvis att kunderna går 

till en fysisk butik i högre utsträckning än vad kunder i Sverige gör. Usanier & Lee 

(2005) skriver att det är viktigt för företagen att förstå de kulturella skillnaderna 

eftersom att de skall komma att bli en del av den vid gränsöverskridningen. Både Vox 

och Back App såg båda skillnader i det sociala livet samt konsumentbeteende mellan 

länderna. Vrontis (2003) skriver i likhet med Jain (1989) att skillnader mellan 

länderna tvingar företag som etablerar sig på olika marknader att anpassa sig på 

grund av olika begränsningar liknande de som Jain (1989) beskriver. Brunsson och 

Jacobsson (1988) trycker på punkten att genom att tillämpa standarder i en 

verksamhet så blir kontrollen högre samtidigt som Jain (1989) beskriver att genom att 

standardisera så kan företag få lägre kostnader och därmed högre marginaler. Detta 

leder till att möbelföretagen måste göra en avvägning. Vill de ha kontroll, lägre 

kostnader och en global enlighet genom att standardisera verksamheten eller vill de 

anpassa sig till marknaden så att de inte riskerar vad Dow (2006) beskriver som en 

underanpassning  och riskera att inte få ut verksamhetens fulla potential på den nya 

marknaden.  

 

Ghauri & Holstius (1996) menar vidare att företagen även måste ha en bra 

uppfattning om vad för operativa möjligheter den nya marknaden kan skapa för 

företagen. Hines & Bruce (2007) skriver om ett antal ”push” och ”pull” faktorer som 
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förklarar varför företag vill ta sig till en ny, internationell marknad. Någon enhällig 

anledning till varför de möbelföretagen vi intervjuat har tagit sig till den svenska 

marknaden är finns inte. Men det finns vissa tydliga mönster. Samtliga tre företag är 

överrens om att EU är en bidragande politisk ”pull”-faktor till varför Sverige är 

attraktivt att etablera sig i. För Back App har EU betytt ett lyft för verksamheten i 

allmänhet när de kom till Sverige och de andra två företagen ansåg att det var mycket 

enkelt att ta sig i in landet tack vare EU. Ser man tillbaka till Hines &  Bruce (2007) 

faktorer så motiverar Vox och Back App sin etablering utöver det genom ekonomiska 

”pull” faktorer. Båda företag såg möjligheter på marknaden i form av att kunder 

skulle komma att vara intresserade av deras produkter (Lejon, intervju Vox & 

Johnsen, Intervju, Back App). Vilket i Vox fall kan ses genom att titta på 

möbelguiden som visar att stora marknadsandelar i möbelbranschen har öppnat upp 

sig i Sverige, vilket gör deras analys av marknaden korrekt. Johnsen (Intervju, Back 

App) såg även en ekonomisk push-faktor som motivering till varför företaget 

etablerade sig i Sverige då Norge är ett förhållandevis dyrt land med höga 

driftkostnader och genom en gränsöverskridande etablering kunde företaget sänka 

produktionskostnaderna. Barnard (2010) menar att företag ägnar sig på 

gränsöverskridande etablering trots ”liability of foreignness” eftersom det kan trots 

det kan uppkomma möjligheter i form av att skapa tillgångar, utöka kompetensen 

eller finna kunskap. Samtliga tre attribut nämns som anledning till etablering i 

Sverige från Back App’s sida. Vox möbler ser förutom den ekonomiska aspekten till 

en kulturell pull-faktor då de känner sig hemma i landet och kan affärsklimatet 

(Intervju, Vox). Nielsen (Intervju, Back App) berättade att det inte fanns något 

speciellt anledning till etableringen i Sverige och att det inte öppnat upp för något 

nytt men att det skulle kännas onaturligt att inte befinnas sig i landet. Detta eftersom 

ett företag som är etablerat i över 50 länder bör finnas tillgängligt i grannlandet. Att 

möbelföretagen hade en så pass klar bild över varför de ville etableras i Sverige tyder 

på att de tar sin informationssökning på allvar innan gränsöverskridande etableringar 
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och har redan där skapat en uppfattning av hur de måste anpassa eller standardisera 

sin verksamhet. 

 

Hollensen (2011) skriver att beroende på vilken etableringsform ett företag har så 

förändras graden av den anpassning som är möjlig att göra. Vox möbler liknar mest 

en franchise men är ett helägt bolag (Intervju, Vox). Nu när etableringen i Sverige 

pågår så har de nästan fullständig frihet att anpassa det de känner behövs. Back App 

är också de ett helägt bolag och har således också möjligheter att anpassa det som 

känns lämpligt. Hill (1997) styrker detta och säger att det är när ett företag etableras 

som helägt som de har mest kontroll. BoConcept använder sig av franchise för att ta 

sig in i Sverige, vilket gör att de franchisetagare som etablerar företaget i Sverige har 

mer att förhålla sig till i och med huvudkontoret i Danmark och då även mindre 

möjlighet att anpassa det man vill. Dock är inte BoConcepts franchisetagare helt låsta 

utan kan även de anpassa pris och sortiment i en viss utsträckning om de så vill. Det 

är dock tydligt att beroende på vilket etableringssätt som används så påverkas graden 

av möjlig anpassning- och standardiseringsstrategi. Vox och Back App kom i mycket 

högre grad till att bestämma vad de ville standardisera och vad de ville anpassa än 

vad BoConcepts franchisetagare kan gör.  

 

5.2 Anpassning och standardisering: en balansgång 
 

McAuley (2001) skriver att en viktig fråga vid en gränsöverskridande etablering är 

för företagen att bestämma sig för hur de skall anpassa sin verksamhet för att passa in 

på den lokala marknaden. Det som påverkar anpassning- och standardiseringraden är 

enligt Dow (2006) dels hur företagets omvärld ser ut och dels på hur själva företaget 

är utformat. Alla tre möbelföretag företag har på olika sätt anpassat sin verksamhet 

utefter hur de har uppfattat marknaden samt vilket företagsstruktur de har. Jämförs 

empirimaterialet med Vrontis (2003) modell ”AdaptStand”-processen går det att se 

tydliga tendenser till att möbelföretagen har skapat individuella uppfattningar om 

vilka attribut i modellen som skall anpassas och vilka som standardiseras vid 

etableringen i Sverige och att det inte är något givet för hela branschen.  



 

  64 (80) 
 

 

Under produkt i Vrontis (2003) ”AdaptStand” så är samtliga företag överrens om att 

man vill standardisera den image, design, kvalité, varumärke som företagen har. 

Desmond (2003) menar dock att det är landets egna kultur och ekonomi som påverkar 

hur vi konsumerar och vad vi skapar för behov. Attityder till ett varumärke definieras 

till stor del av förväntningar som en köpare har. Möbelföretagen har en strategi som 

förmedlar sin ’story’ men det är konsumenten som bestämmer hur denne fyller 

varumärke, image och kvalité med egna uppfattningar och värderingar. (Howard, 

1989). Desmond (2003) trycker också på vikten att kunden värderar reliabilitet och 

kvalité. Som kund vill man ha något man känner igen och litar på. Detta kan vara en 

stor bidragande faktor till att möbelföretag inte förändrar mycket gällande sina 

produkter. Dock så anpassar Vox produktsortimentet något samtidigt som 

BoConcepts franchisetagare har möjlighet att anpassa sitt sortiment för att passa 

lokalt. BoConcept trycker på att man inte anpassar sina produkter eftersom deras 

kunder letar efter BoConcept-stilen och inget som är lokalanpassat (Nielsen, Intervju, 

BoConcept). På Back App anser man också att produkterna skall vara samma i alla 

länder för att skapa en global igenkänning av varumärket (Johnsen, Intervju, Back 

App). Jain (1989) skriver att det bör vidtas lämpliga förändringar även vid 

produktdesignen vid en etablering för att matcha marknadens behov. Samtliga 

respondenter från möbelbranschen verkar dock ense om att det är deras koncept, 

design, stil och varumärke kunden är ute efter i Sverige och därför görs bara mindre 

ändringar i sortiment och inga i deras design. Möbelföretagen söker alltså efter en 

global förenlighet och igenkänningsfaktor för sina produkter och inte en lokal 

anpassning, mer än att företagen väljer ut produkter från sitt sortiment som de tror 

kan passa i landet.  

 

McAuley (2001) skriver att det finns många ekonomiska faktorer som företag bör 

förhålla sig till som definierar konsumenternas köpkraft. Vidare menar Nielsen 

(1959) att företaget måste förstå hur landets konsumenter ser på kvalitet och pris. Han 
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menar att priset måste anpassas för att passa på den rådande marknaden. Samtliga 

möbelföretag tycker sig standardisera priserna efter ursprungslandets priser och att en 

produkt skall kosta lika mycket där den tillverkats som i Sverige. Förklaringen till 

detta kan vara att möbelföretagen är stolta över sina produkter och sin image och inte 

vill nedvärdera eller till och med övervärdera dem genom att sänka eller höja priserna 

på någon marknad. Samtliga företag verkar vara måna om att upprätthålla en viss 

internationell identitet vilket hade kunnat kommit till skada om det hade funnits stora 

prisskillnader mellan butiker och länder. Nielsen (Intervju, BoConcept) säger 

uttryckligen att de är måna om sin internationella identitet eftersom att många av 

deras konsumenter är rörliga vilket gör det olämpligt för dem att anpassa priserna 

efter i vilket land de säljs. Underförstått så är dock prisnivån anpassat till ett högre 

pris i Sverige hos Vox möbler och BoConcept. Båda företag talar om ökade 

kostnader vad gäller transport vilket kan påverka priset negativt för slutkund. Vilket 

är något som också Barnard (2010) nämner som en av kostnaderna inom ”liability of 

foreignness”. Nielsen (Intervju, BoConcept) nämner också valutakurser som en 

bidragande faktor till att priset kan skilja sig. Lejon (Intervju, Vox) talar utöver 

transport om  ökade lager- och personalkostnader vilket även det ökar prissättningen i 

Sverige. Johnsen (Intervju, Back App) flyttade över hela produktionen till Sverige 

eftersom det norska priset inte var konkurrenskraftigt i landet vilket lett till att priset 

är nu svenskt utan påverkan av extra transportkostnader, valutakurser och så vidare.  

Vad gäller plats skriver Parment (2006) att ett mål med distributionskanaler är företag 

skall skapa en medvetenhet och kunskap om verksamhet och produkter. Alla tre 

möbelföretag tycker sig ha en standardiserad distribution och gör likadant i alla 

länder. Hos Vox i Sverige kommer det att gå att köpa en vara i deras Showrooms 

samt beställa varor över internet, precis som det är i Polen. BoConcept låter sina 

franchisetagare sälja produkterna genom Showrooms. Back App säljer sina produkter 

över internet samt har sitt sortiment hos utvalda återförsäljare. Oavsett om 

möbelföretagen ser sin distribution som standardiserad går det argumentera för att 

den är något anpassad. Det är inte samma återförsäljare och franchisare i alla länder 
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vilket leder till att trots att företagen har valt samma kanaler så måste de landsanpassa 

valet av personer och företag som skall distribuera deras produkter. 

 

Usunier & Lee (2005) menar att uttryck och slogans som används i hemlandet kan få 

motsatta effekter på den nya marknaden och att företag bör ta hänsyn till kulturella 

normer. Någon generalisering för branschen går inte att göra. BoConcept kör med 

samma marknadsföring ”Danish design” över hela världen för att få en internationell 

prägel. Vox & Back App uttrycker en motvilja till att standardisera sin 

marknadsföring. Back App anser att deras verksamhet lyckas bäst om 

marknadsföringen anpassas efter varje land och marknad de skall in på. Vox trycker 

på problemet med att svenskar kan eventuellt se ned på dem med tanke på deras 

ursprung om de skulle använda den polska marknadsföringen. Utöver det menar 

Lejon (Intervju, Vox) att de kulturella skillnaderna är för stora för att en 

standardiserad marknadsföring skulle kunna användas samtidigt som att företaget 

riktar in sig på helt olika kundgrupper i länderna. I framtiden kan Vox tänka sig att 

marknadsföra sig likt GB glass och Mio som lyckats få en svensk identitet trots 

utländskt ursprung. Det framstår som att BoConcept, som är stolta över sitt ursprung 

och sin danska design inte har något emot att låta alla veta om det när de marknadsför 

sig internationellt. Vox säger sig ha hög kvalité på sina produkter men att 

marknadsföra företaget på samma sätt som i Polen skulle påverka dem negativt i 

Sverige eftersom svenskar kan ha en uppfattning om att produkter från landet inte 

håller något högre standard. Kotabe & Helsen (2009) beskriver detta som en halo-

effekt där kunder skapar sig en uppfattning om produkten beroende på vad de har för 

uppfattning om landet den kommer ifrån. Vox i Sverige kan i framtiden tänka sig att 

ändra sin marknadsföring för att få dem att se mer svenska ut, om det skulle visa sig 

nödvändigt. BoConcept har först på senaste året börjat med att marknadsföra sig som 

danska vilket kan bero på att konsumenter haft en negativ syn på landet förr men att 

den senare har ändrats. Kotabe & Helsen (2009) beskriver likvärdigt att en del länder 

uppfattas som att de levererar lägre kvalité än andra. Dock menar Lejon (Intervju, 
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Vox) att Polen levererar en högre kvalité än vad svensk produktion gör. Det blir 

således deras arbete att vända synen människor har på polskproducerade möbler för 

att kunna få deras företag att gå ännu längre. 

 

Vrontis (2003) teori om att det varken går att förhålla sig till varken en fullt ut 

standardiserad lösning eller en anpassad lösning tyckts hålla för möbelföretagen. 

Världen är alldeles för homogen, vilket gör att företag måste anpassa sig när de ger 

sig ut på internationella marknaden. Samtidigt som företag måste anpassa sig får de 

inte överanpassa då det kostar mycket resurser. Samtliga företag har anammat en 

”medelväg”, även om det är av skilda grader, för att få just deras verksamhet att 

fungera på den svenska marknaden. Lejon (Intervju, Vox) uttryckte det med att de 

vill standardisera så mycket som möjligt för att dra ner på kostnaderna men att vissa 

saker måste anpassas då kulturella skillnader med mera kan göra skapa problem 

annars, vilket går helt hand i hand med hur Vrontis (2003)  uttrycker sig. Vox möbler, 

som är väldigt standardiserade i dagsläget kommer gå över till en mer anpassad 

strategi i Sverige. Back App anser att det mesta måste anpassas för att de skall passa 

in på varje enskild marknad. BoConcept använder en nästan helt standardiserad 

strategi med väldigt få lokala anpassningar. Dock kan det tänkas att trots att företag 

kör på en standardiserad strategi skapas det indirekta anpassningar, det är alltså inte 

så enkelt som teorin målar upp. BoConcept och Back App använder sig av ett 

standardiserat varumärke och kunderna skall få samma bild av företaget vilken butik 

de än kommer till i världen. Deras standardisering av priset anpassas dock när 

produkterna kommer till andra länder i form av valutakurs- och logistikkostnader 

vilket gör att priserna kommer avvika från varandra runt om i världen. Är varumärket 

då standardiserat? Vox hamnar också inom frågeställningen då stora sociala 

skillnader mellan Polen och Sverige gör att märket byter målgrupp när det kom till 

Sverige. I Polen är märket high-end medans det hamnar på samma nivå som Mio och 

EM i Sverige. Back App säger sig också ha ett standardiserat varumärke, men 

produkterna säljs i många länder och blir förmodligen påverkad av ”Liability of 
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foreignness” vilket leder till att kunder kan få olika uppfattningar eftersom priset 

skiljer sig. 
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6 Slutsatsdiskussion 

 

Syftet med studien var att studera i vilken mån utländska möbelföretags val av 

etableringsprocess och etableringssätt påverkade deras anpassnings och 

standardiseringstrategi utifrån marknadsmixen. För att kunna uppfylla syftet så 

ställdes följande forskningsfråga ”Vilken anpassning och standardisering valde 

möbelföretag att göra vid en gränsöverskridande etablering till Sverige för att passa 

in på marknaden?”Forskarna anser att forskningsfrågan studerats och besvarats i 

analysdelen av uppsatsen. I nästkommande stycke kommer ett svar på 

forskningsfrågan att pressenteras för att sedan övergå till en diskussion runt svaret. 

Utöver dikussioner så kommer även forskningsfrågan att jämföras mot tidigare 

forskning: 

 

Att ge ett generellt svar på frågan vilken anpassning och standardisering 

möbelföretag har gjort vid en etablering i Sverige för att passa in på marknaden går 

inte att göra. Varje företag i studien har sina egna värdering och tankar kring 

etableringen och verkar ha utgått efter vad som passat dem bäst. Inget av 

fallföretagen har genomgått etableringen på exakt samma sätt men det finns likheter 

och skillnader mellan samtliga respondenter. Att ingen gjort på samma sätt tyder på 

att det inte finns någon ’rätt’ strategi för möbelföretags Sverigeetablering, utan att 

strategin istället utarbetas utifrån ett företagsperspektiv. Utifrån hur varje företag 

tänker och vad de har för värderingar bestämmer de sig sedan för hur de skall anpassa 

eller standardisera sin verksamhet för att passa in i Sverige. 

 

De tre möbelföretagen som har fått representera branschen som studerats har alla 

anpassat och standardiserat olika delar av sin verksamhet efter att ha genomfört en 

informations och kunskapssökning för att passa in på marknaden. De anser alla att 

företagets image, varumärke och produkter är kärnan av verksamheterna och bör 

således standardiseras. Huruvida dagens rörliga konsumenter uppfattar att de faktiskt 
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standardiserat dessa är oklart då företagen enbart kan berätta sin ”historia” och sen är 

det upp till konsumenterna att fylla varumärke och image med sin uppfattning. Alla 

tre respondenter sa sig standardisera sitt pris, men det enda pris som är ”svenskt” är 

Back App:s. Vox och BoConcept uttrycker en motvilja mot att höja priserna men 

effekterna från ”Liability of foreignness” gör att det är omöjligt för dem att hålla 

exakt samma pris i sitt ursprungsland som i Sverige. Distributionen är standardiserad 

i samtliga företags synvinkel till den grad att de väljer samma kanaler i alla länder. 

Däremot sker en indirekt anpassning eftersom möbelföretagen använder sig av olika 

återförsäljare och franchisare på varje individuell marknad. Vid aspekter promotion 

så skiljer sig svaret något. BoConcept är ute efter en internationell identitet och 

standardiserar sin marknadsföring med ’Danish Design’ över hela världen. Medans 

Vox och Back App anser att de måste anpassa sin marknadsföring, Vox främst för att 

de ser stora problem med att ha en polsk identitet i Sverige eftersom ”Country of 

Origin” säger att produkterna kan uppfattas sämre från vissa länder. Back App ser 

skillnader i språk och konsumentbeteende som anledningen till den anpassade 

marknadsföringen.   

 

Att branschen inte gjort identiska standardiseringar och anpassningar har dels med 

företagets värderingar att göra men kan också förklaras med Theodosou och 

Leonidous (2003) forskning om att allt handlar om ett visst företag, en viss marknad 

vid en viss tid. De tre fallföretagen var dels olika i struktur, värderingar och ursprung. 

Utöver det gjordes etableringarna vid olika tillfällen i tiden vilket vidare kan ha 

påverkat graden av anpassning och standardisering de gjorde.   

 

Studiens resultat följer forskningen gjord av Birnik och Bowman (2007) något där de 

hävdar att det som är mest benäget för företag att standardisera vid en 

gränsöverskridande etablering är just varumärke och produkt vilket överrensstämmer 

med denna uppsats resultat. De hävdar vidare att distribution och pris är i motsatt del 

av skalan vilket inte stämmer för möbelföretagen där alla företag uttryckte att de ville 
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ha ett standardiserat pris och distribution. Marknadsföring hamnar på mitten av 

skalan vilket inte heller riktigt stämmer, denna studies forskning visar på dels på att 

ett företag vill ha en internationell identitet och marknadsför sig identiskt över hela 

världen. Ett annat företag uttrycker starka behov av att ändra marknadsföringen på 

grund av ”country of origin”-effekten medans ett tredje anpassar sig till landets kultur 

och konsumentbeteende. 

 

6.2 Fortsatt forskning 

 

En intressant aspekt att forska om kan vara att vidare undersöka huruvida det 

etableringssätt företag väljer påverkar graden av anpassning och standardisering de 

gör i Sverige. I studien fanns endast två olika, helägt bolag och franchise vilka visar 

på olika syn på hur en gränsöverskridande etablering skall gå till. 

 

En annan fortsatt forskning kan vara att undersöka huruvida Theodosou och 

Leonidous (2003) forskning stämmer. Kan det tänkas att flera företag som är så nära 

identiska olika företag kan bli. Vid samma tillfälle i tiden genomförde en anpassning 

till Sverige gjorde det på samma sätt? 
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Bilaga 1. Intervjuunderlag 

 

1. Inledande frågor: 

Vad är din befattning på företaget? 

Hur länge har du varit anställd? 

Vad är dina arbetsuppgifter? 

 

2. Anpassning och Standardisering 

2.1 Vilka skillnader mellan landet Ni kom från och Sverige upplevde ni? 

(Stödord/följdfrågor) 

Ekonomiska skillnader? 

Kulturella skillnader? 

Sociala skillnader? 

Konkurrensskillnader? (Nya marknadsandelar. Har de samma kundgrupp osv. 

Skillnader i konsumentbeteende?) 

 

2.2 Vilka av dessa skillnader var ni tvungna att förhålla er till? 

(Stödord/följdfrågor) 

Ekonomiska skillnader (Inkomster, tillväxt i ekonomin, distribution av inkomst) 

Kulturella skillnader (språk, religion, historia) 

Sociala skillnader (sociala förhållanden, attityder, värderingar) 

Skillnader i konsumentbeteende? (Köper olika saker, köper på olika sätt, olika 

anledningar osv.) 

 

2.3 Hur kom ni fram till att anpassa eller standardisera er utifrån dessa normer? 

 

2.4 Ledde dessa standardiseringar eller anpassningar till att ni var tvungna att på 

något sätt förändra: 

Ert produktsortiment? 



 

  78 (80) 
 

Design på era produkter? 

Er image? 

Kvalitén på era produkter? 

Ert Varumärke? 

Prissättning? 

Hur reklam görs? 

Hur ni arbetar med försäljning? 

Arbete med Pr? 

2.5 Påverkade valet av etableringssätt hur mycket ni kunde anpassa eller 

standardisera de attributen? (Förklara genom McDonalds ser likadant ut överallt 

eftersom det är franchise och de har svårt att anpassa sig lokalt) 

 

2.6 Vilka generella fördelar samt nackdelar ser ni med att standardisera kontra att 

anpassa delar av verksamheten? 

 

2.7 Vilka fördelar har ni sett med att standardisera eller anpassa delar av 

verksamheter för att passa in i Sverige? 

 

2.8 Vilka fördelar och nackdelar har ni sett med att etablera er i Sverige? 

 

3. Etableringen i Sverige: 

3.1 Vad var bakgrunden till att ni valde att etablera er verksamhet i Sverige? 

 

3.2 Det finns många faktorer som teoretiskt spelar en stor roll när ett företag väljer att 

ta sig till en ny marknad, både anledningar som gör att företag drar sig från sin 

ursprungsmarknad men även att den nya marknaden av olika anledningar drar sig till 

företag. 
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                                                       Ekonomiska  

                                                       Sociala 

Fanns det särskilda                          Kulturella                aspekter som spelade en stor 

roll vid valet?                                  Marknadsstruktur 

(Fråga om de områden som inte kom upp i fråga 3,1 annars fråga 3.3). 

 

3.3 Hur gick själva processen till, från det att ni började söka er till Sverige till det att 

ni faktiskt var här? 

 

(Stödord/följdfrågor) 

Var det enkelt att skaffa fram information om det ni behövde veta om marknaden? 

Hur samlades informationen in? 

Hade ni något kontaktnät i Sverige innan etableringen? 

Hur mycket information hade ni till slut, var den tillräcklig eller otillräcklig? 

Vilket etableringssätt användes (Joint venture, dotterbolag, export, franchise etc.) 

Varför just det sättet? 

Hjälpte det att använda just det etableringssättet?) 

 

4 Övrigt 

4.1 Har ni märkt av country-of-origin effekten? (Förklara att konsumenter parar ihop 

kvalité med ursprungsland) 

 

4.2 Använder ni samma etableringsstrategier (förutsatt att de är representerade på fler 

än en marknad) för alla länder eller anpassar ni er beroende på marknad? 

 

4.3 Stötte ni på några konkreta hinder vid etablering i Sverige? 

 

4.4 Behövde ni anpassa er strategi allt eftersom etableringen fortskred/fortskrider?   
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Bilaga 2. Möbelmarknadens marknadsandelsutveckling 
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