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Sammanfattning 
Titel:       Svenska SMF i en global värld 
       Internationaliseringsstrategier för  
       expansion till Indien 
 
Kurs:        2EB00E Kandidatuppsats VT-2012 
 
Författare:       Erik Busk 860724 
       Peter Olsson 830502 
       Erik Örlander 861126 
Bakgrund:      
 
Att etablera sig på en internationell marknad har tidigare varit förbehållet främst stora 
företag. Men i takt med att inträdesbarriärerna har minskat har det öppnats möjligheter även 
för mindre företag att etablera sig på en internationell marknad och Indien är ett av de 
länder som lockat flest utländska företag de senaste 20 åren. Även om 
internationaliseringen har blivit lättare, innebär det stora risker för små och mellanstora 
företag, och valet av strategi och entry mode är därför mycket viktigt.   
 
Syfte: 
 
Syftet med studien är att identifiera och undersöka vilka begränsningar och möjligheter 
svenska tillverkande SMF har i deras internationaliseringsstrategier till Indien.  
I syfte att att klargöra vad som påverkat företagen i sitt val av strategin har vi valt att 
genomföra en fallstudie på fyra företag samt en intervju med ett MNF som alla, på ett eller 
annat sätt, har den indiska marknaden gemensamt. 
 
Metod: 
 
Studien har genomförts med ett kvalitativt synsätt där vi använt oss av en fallstudie på fem 
olika fallföretag. Den insamlade datan har sedan analyserats utifrån en tematisk analys för 
att på detta sätt uppmärksamma teman och mönster som varit återkommande under 
intervjuerna.   
 
Resultat, slutsatser:  
 
Vi har hittat indikationer på att samarbete över kultruella gränser är problemfyllda och kan 
vara svåra för SMF att hantera. Våra resultat pekar också på ett område inom kulturen som 
inte berörs av våra internationaliseringsmodeller, och det är att indierna i många fall 
värdesätter arbete för MNF högre än arbete för SMF - även om lönen är bättre på det 
senare. Slutligen kan vi också visa att det är svårt för SMF att själva kontrollera alla 
variabler som påverkar företaget i internationaliseringsprocessen.  
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Ordlista 
Entry mode - Expansionsform. 
Vilken bolagsform företaget väljer när de “slår sig in” på en ny marknad. 

 

Equity modes - Aktierelaterade former 
 

FDI - Foreign Direct Investment 
Utländska direktinvesteringar. De investeringar bolag gör i ett annat land, vilket 

inkluderar rent fysiska investeringar såsom markköp men även aktieköp i befintliga 

utländska bolag såsom joint ventures och ömsesidiga handelsavtal. 

 

Joint venture - Samriskföretag/konsortium 
Ett samarbete där företag går samman i ett nytt bolag för att kunna utveckla projekt 

tillsammans. 

 

MNF - Multinationella Företag 
Anges ofta som MNC eller MNE i litteraturen efter engelskans Multi National Companies 

eller Multi National Enterprises. 

 
Non equity modes - Icke aktierelaterade former 
 
SMF - Små och medelstora företag 
Anges ofta som SME i litteraturen efter engelskans Small and Medium sized 

Enterprises. 
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1. Inledning 
I detta inledningskapitel vill vi ge läsaren en inblick i uppsatsens bakgrund, 

problemområde samt syfte. Vi tar upp olika faktorer som lett fram till vårt 

forskningsområde och nämner även de teorier som dominerat vårt arbete.   

1.1 Bakgrund 

Traditionellt sett har konkurrens på internationella marknader varit förunnat stora företag 

medan de mindre företagen istället varit kvar på lokala och nationella marknader. Men 

den globala marknaden är under ständig förändring där ingångsbarriärer tagits bort och 

den tekniska utvecklingen inom tillverkning, transport och kommunikation hjälper även 

de minsta företagen att nå kunder, leverantörer och samarbetspartners världen över. 

(Etemad & Wright, 2003) 

 

Enligt Hill (2008) finns det två överliggande faktorer som verkar för globalisering. Den 

första är, liksom Etemad och Wright (2003) skriver, att barriärerna för produkter, tjänster 

och kapital har minskat sedan andra världskriget. Den andra faktorn är den tekniska 

förändringen och speciellt då de senaste decenniernas utveckling av kommunikation, 

databehandling och transportteknologier. 

Även Förenta Nationerna menar, i en rapport från 2005, att deras medlemsländer 

fortsätter att implementera lagar som främjar FDI och gör deras marknader mer 

“investerings-vänliga”. Under perioden 1991 till 2004 genomfördes 2156 lagförändringar 

gällande FDI, och nästan 93% av dessa var i FDI-främjande syfte. De säger dock att 

länderna i större utstäckning måste fokusera än mer på att främja möjligheterna för 

mindre företag (UN 2005). 

 

Liksom FN, kan Nutek konstatera att gränserna i världen har öppnats allt mer och 

många handelsbarriärer har försvunnit de senaste åren vilket har lett till en allt mer 

global värld. Detta har i sin tur lett till en ökad konkurrens som både stora och små 
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företag känner av. Denna konkurrens kan vara svår att hantera, men den kan även ge 

möjligheter till nya marknader och kundkretsar. (Nutek, 2009) 

Många SMFs1 märker av denna globala konkurrens även på deras lokala marknader, 

och för att utvecklas och överleva måste de ständigt förnya sig och anpassa både 

produkter och organisationen efter de nya spelreglerna (Etemad & Wright, 2003; Nutek 

2009). 

 

Småföretag har blivit mer och mer intressanta de senaste åren för både politiker och 

forskare. Detta för att många storföretag har flyttat mycket av sin produktion utomlands 

och detta har påverkat sysselsättningen negativt på den inhemska marknaden, och 

istället lämnat plats för småföretagen. Småföretag har därför en positiv påverkan på 

både sysselsättning och ekonomisk tillväxt vilket är ett starkt incitament för att Sverige 

bör ha ett välmående klimat för småföretag som ger dem de bästa möjliga 

förutsättningarna. En av de saker man kan göra är att visa företagen vilka fördelar och 

svårigheter det faktiskt finns med internationalisering (Nutek, 2009). 

 

Vi har inför denna uppsats talat med näringslivschefen för Växjö Kommun, och han 

nämner främst två marknader som ter sig extra intressanta för Växjös företag; Kina och 

Indien. 

 

“Kina är i det här avseendet en gammal marknad där företag varit verksamma under 

lång tid, medan Indien är relativt ny. Indien har gått från att endast vara en 

produktionsmarknad till att bli en allt starkare egen marknad.” 

- Thomas Karlsson, Näringslivschef Växjö Kommun 

 

 

Indien tillhör den utvalda skaran av länder som Goldman Sachs i en rapport från 2001 

utsåg till ett av de fyra länder som skulle utgöra 10 % av världens BNP vid slutet av 

decenniet. De fyra länderna (Brasilien, Ryssland, Indien och Kina - BRICs) utgjorde 
                                                
1 Små och medelstora företag. EUs definition sedan 2005 är att dessa företag definieras utifrån sin 
personalstyrka och omsättning eller årliga balansomslutning. Den övre gränsen går vid 250 anställda, 
årsomsättning inte överstiger 50 miljoner euro och balansomslutning inte överstiger 43 miljoner euro. 
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redan 2007 mer än 15 % av världens BNP där, som exempel, Indiens aktiemarknad 

hade stigit 499 % sedan 2001. (Goldman Sachs, 2007) 

Goldman Sachs (2007) förutspår att Indiens marknad kommer att fortsätta växa med 

ungefär 8 % årligen fram till 2020, och de nämner regeringens tillväxtpaket som den 

huvudsakliga orsaken till den snabba tillväxten. Om Indien fortsätter att utvecklas i 

samma takt, kommer de gå förbi USA (sett till BNP) 2050 och då bli världens näst 

största ekonomi. 

 

Vidare menar Goldman Sachs (2007) att produktiviteten inom industrin har ökat kraftigt i 

Indien sedan 2003 då den privata sektorn ökade konkurrensen markant. I början av 90-

talet genomfördes en ekonomisk reform i Indien, men det var först efter 10 år som den 

privata sektorn hade anpassat sig och blivit både effektiva och produktiva. 

Det som ligger bakom effektiviteten är, enligt Goldman Sachs (2007),; ökad 

internationell handel, tillväxt av den finansiella sektorn samt investeringar i informations- 

och kommunikationsteknik. 

 

Något BRICS-länderna2 har gemensamt är att utvecklingen av innovationssytem har 

genomgått radikala förändringar de senaste decennierna, vilket har tagit sig olika form i 

de olika länderna. Kina och Ryssland har gått mot en marknadsekonomi, Sydafrika har 

sett slutet av apartheid och Brasilien och Indien öppnats upp för de globala företagen. 

(Cassiolato & Vitorino, 2009) 

                                                
2 I december 2010 blev Sydafrika officiellt en del av BRIC och förkortningen ändrades således till BRICS. 
(http://news.xinhuanet.com) 
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1.2 Problemdiskussion 

Det finns olika anledningar till att företag, oavsett storlek, väljer att expandera till nya 

marknader. Vissa gör det eftersom hemmamarknaden har, eller har börjat, stagnera 

samtidigt som andra marknader växer snabbare medan andra helt enkelt följer efter 

sina inrikes kunder när dessa flyttar till andra marknader. Ofta handlar expansionen, 

eller flytten, om att reducera kostnader för att öka sin konkurrenskraft, både på 

hemmaplan såväl som utomlands men en expansion kan också vara ett direkt svar på 

konkurrenters expansion till en viss marknad. (Root, 1994) 

 

Redan på 70-talet presenterade Johanson och Vahlne (2009) en 

internationaliseringsprocess som i grova drag gick ut på att internationaliseringen skulle 

ske gradvis i takt med att företagens erfarenheter ökade, vilken de kallade för 

Uppsalaskolan.  

En upptäkt Johanson och Vahlne (2009) gjorde i deras forskning var att 

internationaliseringen oftast började på de marknader som var fysiskt nära den egna 

marknaden vilket de förklarar som “en svårighet att förstå den utländska affärsmiljön” (s, 

1412). Företagen kunde sedan gradvis gå in på andra marknader som var längre bort 

rent fysiskt, men synen att marknaden består av självständiga leverantörer och kunder 

bestod. 

Uppsalaskolan har dock stött på kritik där Whitelock (2002) menar att Uppsalaskolan 

utlämnar faktorer, både från företagen själva och från marknaden, som är viktiga för att 

industrin ska fungera. Att säga att företagen är självständiga i en internationell 

expansion, som Uppsalaskolan förutspråkar, är inte tillräckligt för att bestämma hur 

företaget ska träda in på marknaden. (Whitelock, 2002) 

 

Men världen och dess affärsmiljö har förändrats radikalt sedan slutet av 70-talet med 

färre handelsbarriärer och tullar samtidigt som företagen också har förändrats, och då 

särskilt de mindre företagen. Den här förändringen har speciellt gällt för de företag som 

har unika produkter och som verkar på nichade marknader och där ett snabbt inträde på 

flertalet marknader är fördelaktigt. (Wictor, 2006) 
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Johanson och Vahlne (2009) menar att också affärsvärlden har förändrats sedan de 

först presenterade Uppsalamodellen och pekar nu på att företagande sker genom ett 

nät av relationer, ett nätverk, snarare än att företagarna är självständiga. Forskning har 

visat att företag numera är involverade i flertalet nätverk med viktiga leverantörer och 

kunder, som i sin tur ingår i andra nätverk. 

 

Born Globals är en ny typ av av företag på den internationella marknaden som inte följer 

den tidigare Uppsala-modellen, som säger att internationaliseringen ska ske gradvis 

(Daekwan m.fl. 2010; Wictor, 2006). Dessa Born-Globals är snabba att etablera sig på 

internationella marknader genom att förlita sig på en unik produkt som de stora 

multinationella företagen inte erbjuder. Detta beror ofta på, enligt Daekwan et al (2010), 

att de mindre företagen har en flexibilitet och innovationsgrad som de större företagen 

saknar vilket krävs för att snabbt få stora marknadsandelar inom dessa segment.  

Born Globals, som är ett relativt nytt fenomen, har enligt Liesch m.fl. (2007) överdrivits 

av forskarna då de ofta bortser från kontinuiteten som finns i de traditionella 

internationaliseringsstrategierna. Liesch m.fl. (2007) menar också att företagsledare för 

Born Globals ofta står i fokus vad gäller entreprenörskap och ser hela världsekonomin 

som deras marknad och att de ofta har ett “risksökande beteende”. 

 

Både Uppsalamodellen, nätverkandet och Born Globals beskriver den övergripande 

processen gällande internationalisering, men är inte särskilt ingående gällande vilka 

faktorer som påverkar strategin eller valet av entry mode. Uppsalaskolan är begränsad 

också såvida att den beskriver hur SMF går från export till full etablering men inte hur 

det går till, vilka faktorer som ligger bakom eller vilka strategier företagarna skall 

använda sig av. Det finns dock andra teorier gällande internationalisering man, som 

företagare, kan använda sig av. 

 

Hill m.fl (1990) har tagit fram en strategi som grundar sig på rationella beslut som 

baseras på transaktionskostnadsanalyser. De har identifierat tre variabler som påverkar 

valet av entry mode, och därav också internationaliseringsstrategin; strategiska 

variabler, omvärldsvariabler och transaktionskostnadsvariabler. Deras modell är 
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utformad för att företagsledare lättare ska kunna kombinera flertalet analyser för att nå 

ett bättre beslut för val av entry mode till en ny marknad. Hill m.fl (1990) är övertygade 

om att ett MNFs globala strategi har en stor inverkan på valet av entry mode då olika 

variabler påverkar företag till olika beslut. Analysmodellen kombinerar flera stilar och är 

på så vis omfattande, men är i sitt grundutförande utformat för MNF och har vissa 

brister. Whitelock (2002) påpekar bland annat att en modell såsom Hill m.fl (1990) är 

kostnadsbaserad och därför kräver mycket information om kostnaden för varje variabel 

innan ett beslut kan fattas, vilket är både resurs- och tidskrävande. 

 

Morschett m.fl (2010) menar också att valet av entry mode är en viktig del av ett 

företags internationaliseringsstrategi, men deras modell är enbart inriktad på externa 

faktorer som påverkar företaget på den nya marknaden. Forskningen är visserligen 

snävare i sitt synsätt, särskilt gällande kultur, än Hill m.fl (1990) modell, men ger då 

samtidigt en djupare förståelse för de externa faktorer som påverkar företaget. De har 

identifierat sex variablar som påverkar företagens strategi: kulturellt avstånd, 

marknadsattraktion, osäkerhet om den nya marknaden, rättsystemet på den nya 

marknaden, konkurrensen på den nya marknaden och hemma-marknadens kultur. 

Forskningen är kvantitativ och baseras enbart på historisk data där frågan om helägt 

dotterbolag eller samarbete är det som undersöks. 

 

Johnson och Tellis (2008) ger oss ytterligare ett förhållningssätt till internationalisering, 

då de menar att det finns två huvudsakliga faktorer man bör tänka på när man ska 

expandera till en ny marknad: företagets differentiering och landets differentiering. De 

viktigaste strategierna att välja är vilket entry mode man använder sig av och vilken 

entry timing man har för att detta sedan ska sättas i relation till landets öppenhet och 

landets risker (främst kulturella och ekonomiska). Johnson och Tellis (2008) fokuserar 

på entry timing och menar att det är en kritisk aspekt vid expansion till en 

tillväxtmarknad, och det är också det som skiljer modellen mest åt från Hill m.fl (1990). 
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Liksom Morschett m.fl (2010) forskning, baseras Johnson och Tellis (2008) på historisk 

data; men kan ett företag verkligen basera sina strategiska beslut om en expansion till 

en tillväxtmarknad, som är under ständig förändring, på historiska händelser?  

Hill m.fl. (1990) är förvisso inte baserad på historiska händelser, utan fungerar som en 

analysmodell där företag kan använda sig av de variablar som är aktuella för deras 

verksamhet. Användadet av Hills m.fl. (1990) modell är resurskrävande både vad gäller 

tid och pengar, och är därför anpassad till MNF. 

 

De stora multinationella företagen har resurser för att överleva eventuella 

förlustperioder i samband med etablering på nya marknader. Detta är inte alltid fallet för 

SMF utan här kan en etablering ställa till stora bekymmer i det fall man tagit fel beslut 

kring expansionsform. (Root, 1994; Johnson & Tellis, 2008) 

Då förutsättningarna för en expansion skiljer sig åt mellan SMF och MNF, och då 

många teorier kring internationalisering kretsar kring MNF, vill vi i denna rapport forska 

kring hur väl dessa teorier passar SMF.  

 

1.3 Problemformulering 

Vilka begränsningar och möjligheter har svenska tillverkande SMF i användandet av 

internationaliseringsstrategier för expansion till Indien? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att identifiera och undersöka vilka begränsningar och möjligheter 

svenska tillverkande SMFs har i deras internationaliseringsstrategier till Indien. I syfte 

att att klargöra vad som legat bakom företagens val av strategi har vi valt att genomföra 

en fallstudie på fyra företag samt en intervju med ett MNF som alla, på ett eller annat 

sätt, har den indiska marknaden gemensamt. 
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2. Teori 
I denna teoretiska referensram utgår vi från Hill m.fl. (1990) modell då vi anser att den 

är den mest omfattande av de teorier vi tagit del av. Modellen är eklektisk i sitt utförande 

vilket betyder att den kombinerar olika synsätt (strategiska variabler, omvärldsvariabler 

och transaktionsvariabler) på internationalisering. 

Vi kompletterar denna modell med teorier, från bland annat Morschetti m.fl. (2010) och 

Johnson och Tellis (2008), för att visa att det finns olika synsätt på val av 

internationaliseringsstrategi. 

2.1 Strategiska variabler 

Hill m.fl. (1990) skiljer på globala och multinationella strategier där de menar att de 

senare är baserade på tanken att nationella marknader skiljer sig så pass mycket åt att 

en strategi inte är adekvat för uppgiften. Specifika strategier för varje marknad måste 

därför utformas för att passa konsumenternas efterfrågan, konkurrensen, politiken, 

juridiken och de sociala strukturerna. För att lyckas med detta måste ansvaret ligga hos 

varje marknad och inte styras centralt från ett land.  

Den globala strategin å andra sidan utnyttjar storskaleproduktion där likheter mellan 

marknader har identifierats. Standardiserade produkter som kan produceras i stora 

volymer kan passa en homogen global marknad väl. Men att lyckas med standardiserad 

produkton i flertalet länder (möjligtvis med vissa anpassningar för de nationella 

marknaderna) kräver stor kontroll och därför är något equity mode såsom helägda 

dotterbolag eller joint venture att föredra. (Hill m.fl. 1990) 

 

Johnson och Tellis (2008) skiljer inte på globala respektive multinationella strategier 

men menar att företagen bör väga in landets öppenhet och risk (skillnad mellan länder) i 

valet av entry mode och entry timing (skillnad mellan företag).  

Johnson och Tellis (2008) har i mångt och mycket liknande definitioner av entry modes 

som Hill m.fl. (1990), men de menar att valet för när man ska gå in på en ny marknad är 

minst lika viktigt. 



 

 9 

 

2.1.1 Entry timing 

Att ge sig ut först på en marknad kan innebära både fördelar och nackdelar. Är man 

först får man möjligheten att binda viktiga återförsäljare och leverantörer till sig, 

samtidigt som man kan styra över hur kundernas köpmönster utvecklas vilket kan leda 

till stora problem för framtida konkurrenter. Man får även en tidsmässig fördel av att 

vara först, man har helt enkelt längre tid att lära sig och anpassa sig efter marknaden. 

Man har även chansen att skapa ett starkt varumärke som folk förknippar med en viss 

produkt (Hill, 2008).  När man är först på en ny marknad brukar man oftast få mycket 

stöd av myndigheter med subventioneringar och andra fördelar (Johnson & Tellis, 

2008). Chari och Gupta (2008) menar också att etablerade företag som får 

förmånsbehandling kan motsätta sig politiska förändringar som hotar deras position på 

marknaden. 

Men det finns inte bara fördelar med att vara först på en ny marknad. När man är först 

ut på den nya marknaden är man också först med att stöta på de problem och fallgropar 

som kan finnas, där infrastrukturen är ett av de vanligaste problemen. Man ger även 

potentiella framtida konkurrenter en fördel genom att de kan studera vad företaget gör 

rätt och fel. (Johnson & Tellis, 2008)  

Johnson och Tellis (2008) forskning visar att företag som var tidiga in på den indiska 

marknaden har varit mer framgångsrika än de företag som dröjde med etableringen. 

Om denna framgång håller i sig återstår att se, men deras forskning ger en bild över hur 

situationen varit tidigare. 

 

2.2 Omvärldsvariabler 

Det finns flertalet externa omvärldsfaktorer som spelar in vid en etablering på en ny 

marknad och de främsta är enligt Hill m.fl. (1990) landsrisker, lokalkännedom, 

tillgång/efterfrågan och skiftande konkurrens. De menar att dessa faktorer ligger till 

grund för internationaliseringsstrategien, och således också valet av entry mode. 
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2.2.1 Landsrisker (politiska och ekonomiska risker) 

Problem uppstår när den nya marknaden skiljer sig från den inhemska och 

företagsledarna måste anpassa sig till nya lagar, politiska system, annorlunda 

företagsstyrning och “överföringsrisker” såsom t ex valutaförändringar. (Hill m.fl. ,1990) 

Om dessa risker är påtagliga på marknaden menar Hill m.fl. (1990) att non equity 

modes är att föredra då de bäddar för ett snabbare utträde från marknaden utan att 

förlora allt för mycket resurser. 

 

Johnson och Tellis (2008) har ett liknande, men snävare, synsätt gällande landsrisk; 

osäkerhet om det politiska, finansiella och det ekonomiska läget som alla tre påverkar 

företag som expanderar till ett nytt land. De har i sin forskning visat att ett företag som 

expanderar till ett land som har en liknande ekonomi, som det man själv kommer ifrån, 

mer frekvent uppnår framgång än om man går in i ett land som är olikt ekonomiskt. 

Riskerna med att ge sig ut på helt okända marknader är att det kan vara svårare att 

förutse inflation eller andra valutaproblem som kan påverka ekonomin. Detta innebär att 

företag kan förlora mycket pengar vilket kan leda till att de inte vågar satsa tillräckligt  i 

sin expansion på grund av de potentiella riskerna, vilket i sin tur kan leda till 

misslyckande. (Johnson & Tellis, 2008). 

  

Några av de problem som kan uppstå när man etablerar sig i ett nytt land är att man 

inte vet hur landets relationer med andra länder är vilket kan påverka både landet och 

företaget i framtiden. Det kan finnas trender i det nya landet, till exempel att man bara 

ska köpa saker som är producerade i det egna landet eller bojkotta produkter tillverkade 

i vissa regioner. (McKellar, 2010) 

 

McKellar (2010) har i sina teorier fokuserat mer på politiska faktorer än de 

internationaliseringsstrategier vi tagit del av. Moderna hot som terrorism är till exempel 

något som kan påverka en etablering i ett nytt land. Västerlänningar är ofta målet för 

terroristattacker och ett exempel på detta är terrorattacken mot World Trade Center som 

var ett nav och en symbol för internationell handel. Terrorism är således något som 

väldigt tydligt kan påverka inställningen till internationalisering för företag, dels genom 
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att man faktiskt kan dö eller lida stora ekonomiska förluster men även då tron på att 

satsa på nya marknader minskar eller försvinner. (Mckellar 2010) 

2.2.2 Lokalkännedom 

Ju kortare avstånd det är till en marknad avseende kultur, ekonomiska system och 

affärskultur desto större lokalkännedom har företagen. Med avstånd syftar Hill m.fl. 

(1990) till både fysiskt avstånd och avstånd till kulturen utifrån företagets tidigare 

erfarenheter. Om man inkluderar det geografiska avståndet i ekvationen kan vi se att 

flera författare förespråkar entry modes med lägre risk vid längre avstånd, och då 

kanske specifikt export, franchise och joint ventures (Hill m.fl. 1999; Johansson & 

Vahlne 2009). 

 

Kulturella faktorer som påverkar valet av entry mode 
Morschett m.fl. (2010) lägger stor vikt vid de kulturella skillnader som kan finnas mellan 

två länder, och menar att det finns två synsätt i valet av expansionsform. 

I det första synsättet utgår de från att någon typ av samarbete är att föredra om de 

kulturella skillnaderna är stora, då ett företags kompetens och förmåga är djupt rotat i 

den inhemska marknaden. Att då överföra detta till en ny kultur är svårt och nära 

relaterat till höga inlärningskostnader varpå expansionsformer såsom joint venture eller 

företagsförvärv kan vara att föredra då man samtidigt får tillgång till ett existerande 

företags kompetens och kulturella förmåga. (Morschett m.fl. 2010) 

 

I det andra synsättet presenterar de raka motsatsen, och menar att ett helägt 

dotterbolag är att föredra då företagets kunskap är svår att överföra till ett annat företag 

- speciellt om det finns stora kulturella skillnader mellan länderna. 

Att samarbeta med ett företag på den, i det här fallet, indiska marknaden skulle då 

innebära en ökad komplexitet då två företagskulturer skulle behöva fungera 

tillsammans. (Morschett m.fl. 2010) 
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Kultur och affärskultur 
Företagsledare som arbetar över gränser står ofta inför utmaningen att överbrygga de 

kulturella skillnader som finns mellan deras och de utländska anställdas bakgrund. 

Kumar (2005) menar att globaliseringen förvisso har bidragit till ett ökat beroende 

mellan samhällen, men att det inte nödvändigtvis betyder att globalt ledarskap har blivit 

mer homogent över gränserna. Kulturen, i den här kontexten, påverkar vårt 

förhållningssätt till den yttre världen såväl som den påverkar vårt sätt att hantera interna 

problem. (Kumar, 2005) 

 

“Varje person har inom sig ett mönster av tankar, känslor och möjliga sätt att agera 

som har lärts in under hela hans/hennes livstid.” (Hofstede m.fl. 2010) 

 

Hofstede et al. (2010) benämner människans tankar, känslor och sätt att agera som ett 

mönster som kan bestämma delar av en människas beteende. Dessa mönster härrör 

från de sociala miljöer vi växt upp i; allt från familjen i barndomen till skolan och 

samhället i stort. Likartade mönster, och sätt att bete sig i olika situationer, kan hittas 

hos många individer förutsatt att de har liknande social uppväxt men människan har 

också en grundläggande individuell förmåga att avvika från normerna och reagera på 

nya kreativa, destruktiva eller oväntade sätt. 

 

Detta kan te sig som en något “luddig” beskrivning av kultur, men Hofstede m.fl. (2010) 

menar att kultur är något man lär sig, som kommer från vår sociala miljö, snarare än 

något medfött. Därför måste kulturen skiljas från både individers personlighet och den 

mänskliga naturen (som innefattar de basala mänskliga dragen såsom människans 

förmåga att känna rädsla, ilska, kärlek osv). 

 
Kumar (2005) poängterar att det är viktigt att komma ihåg att medlemmar av ett 

samhälle sällan är medvetna om sina egna kulturella värderingar, och att denna 

omedvetenhet kan komma som en chock när man interagerar med andra kulturella 

grupper. Den indiska kulturen, som i mångt och mycket skiljer sig från den 

västerländska, har hämtat sina fundamentala principer från hinduismen och en viktig del 
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av deras kultur handlar om individers sätt att förhålla sig till omvärlden. Studier har visat 

på stora skillnader runt om i världen gällande förhållningssätt till omvärlden där amerika 

är ett tydligt exempel på en kultur där individuella framgångar är i fokus och belönas 

därefter, medan misslyckanden nästan är något skamligt. 

Indiens kultur å andra sidan är något av en motsats, kollektivism, där människan 

dessutom är underordnad naturen och att det dagliga livet nästan kan ses som en 

illusion enligt Hinduismens tro. Enligt den ska man sträva efter att uppnå ett förhöjt 

spirituellt stadie i sitt nästa liv, och inte bry sig om materiella ting. Med ett sådant 

förhållningssätt är det ganska självklart att individers attityd gentemot arbete och pengar 

kommer i andra hand, men den indiska affärskulturen har blivit mer öppensinnad för 

västvärldens sätt att tänka sedan öppnandet av marknaden i början av 1990-talet. 

(Kumar, 2005) 

 

Företagskulturen än en stor del av ett företags framgång, och alla företag ställs inför 

uppgiften att tillgodose marknadens behov och anpassa verksamheten internt därefter 

(Kumar, 2005). När en västerländsk organisation förvärvar ett indiskt företag, sätter upp 

ett dotterbolag eller ingår partnerskap (joint venture) måste man vara medveten om att 

en kulturkrock kan uppstå inom företaget. Istället för att strikt hålla sig till sin tidigare 

företagskultur gör man bäst i att utveckla en ny som passar marknaden likväl som 

företaget (Kumar, 2005). 

2.2.3 Tillgång/efterfrågan - Konkurrens 

Om efterfrågan på en potentiell marknad är okänd för företaget, kan det komma att 

innebära stora kostnader för företaget att expandera till marknaden vilket kan leda till 

ovilja att investera. Större investeringar innebär större förluster om man tvingas lämna 

marknaden tidigt, och detta är mest påtagligt på nya marknader (eller för produkter som 

inte funnits på marknaden tidigare). 

Så vad gäller tillgång och eftefrågan menar Hill m.fl. (1990) att när osäkerheten är hög 

väljer företagen helst export eller licensiering då det innebär lägre risker. 

Denna osäkerhet kan, enligt Hill m.fl. (1990) komma från en skiftande konkurrens (en 

rörlig marknad) där förändringarna är snabba inom områden såsom teknologisk 
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utveckling, demografi och social struktur, men även priserna och investeringsnivån kan 

vara utsatta för stora förändringar. Ett sådant affärsklimat drabbar de multinationella 

företagen som måste investera mer resurser för att hänga med på den rörliga 

marknaden, vilket då talar för ett non equity mode. 

 

Michael Porter tog 1979 fram en modell han kallade för ´Five forces´ som skulle hjälpa 

företag att forma en strategi som var anpassad till marknaden (Porter, 2004). Modellen 

skulle användas för att analysera en marknad och identifiera fem konkurrenskrafter som 

alla drabbade företaget direkt, och ju fler av dessa som fanns närvarande desto mindre 

attraktiv var marknaden. 

Porters (2004) modell kan användas för att bredda synen på konkurrens (jämfört med 

Hill m.fl. 1990) då han menar att även leverantörer, kunder, potentiella etablerare och 

substitutprodukter kan fungera som konkurrenter. 

 

Enligt Porter finns det fem huvudsakliga konkurrenskrafter som måste beaktas: 

 

● Potentiella etablerare kan bli starka konkurrenter om ingångsbarriärerna till 

marknaden är låga och nya aktörer ofta för in stort kapital på marknaden. 

Priserna kan komma att pressas ner eller kostnaderna för de dominerande 

aktörerna pressas upp vilket innebär minskad förtjänst. Hotet av potentiella 

etablerare styrs av vilka inträdesbarriärer det finns på marknaden och hur 

företagen reagerar på nya aktörer. Är inträdesbarriärerna höga och företagen 

snabba på att möta motståndet, blir hotet från potentiella etablerare lågt. (Porter, 

2004) 
● Leverantörernas förhandlingsstyrka kan styras av leverantörernas makt över 

tillgång och efterfrågan. De kan hota med att höja priserna eller minska kvaliteten 

på produkterna eller tjänsterna för att öka deras egna profit. Porter (2004) menar 

också att de anställda i detta fall ska ses som en leverantör (av arbetskraft) och 

de har i många fall stor makt över industrier. Löneförhandlingar och fackliga 

påtryckningar kan drabba företag hårt ekonomiskt. 
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● Köparens förhandlingsstyrka ligger i kundernas förmåga att kunna pressa ner 

priserna eller att kunna förhandla fram bättre kvalité eller service. Allt detta 

påverkar industrins förmåga att kunna tjäna pengar. (Porter, 2004) 
Vi kan se flera exempel på kundernas förhandlingsstyrka här i Sverige idag med  

prisjämförelsesidor som ställer företagen mot varandra eller där konsumenter 

samlas för att förhandla fram bättre priser. 

● Hot från substitutprodukter eller tjänster. Kan företagets produkt enkelt 

ersättas med något annat? Substitutprodukter begränsar företagens potentiella 

förtjänst genom att sätta ett pristak på produkterna. Ju lägre pris 

substitutprodukterna har, desto lägre pris kan företagen ta för sina produkter. 
Med substitutprodukter menar man produkter som har samma funktioner som 

“orginalprodukten”. Det kan vara nya material som kommer in på marknaden 

eller nya sätt att lösa ett problem. (Porter, 2004) 

● Strävan efter att vara främst i rådande konkurrens inom en bransch kan bero 

på många oilka saker. Det kan till exempel vara att något företag ser möjligheter 

att expandera på marknaden för att ta större andelar vilket alla företag kommer 

känna av. Genom det här “samspelet” blir aktörerna beroende av varandra. 

En expansion kan förverkligas genom prissänkningar, stora reklamkampanjer 

eller allt längre garantier gentemot kund. (Porter, 2004) 

 

Kontentan av denna modell är enligt Frankelius (2001) att man bör försöka hitta kunder 

och leverantörer som har så lite makt som möjligt för att minska risken för konkurrens. 

Vidare menar Frankelius att Porters modell lämpar sig bra för att skapa en kreativ syn 

på företaget om dess konkurrens på marknaden. 
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2.3 Transaktionsvariabler (Internationaliseringsvariabler)  

Hill m.fl. (1990) trycker på riskerna med att dela med sig av kunskap genom till exempel 

licensiering, franchising eller joint ventures. Transaktionskostnadsteorier baseras på att 

företagsspecifik kunskap är en av de främsta konkurrenskrafterna i relation till den 

kunskap konkurrenterna besitter. Hill m.fl. (1990) tar licensiering som exempel och 

beskriver att den monetära kostnaden för licensiering kan vara försumbar, men att 

överförandet av kunskap måste räknas som en kostnad. 

 
Företagsspecifik kunskap (explicit kunskap) 
Kunskap om ny teknik är av många ansett som en av de främsta konkurrensfördelarna 

inom industrin vilket måste vägas in i valet av entry mode. Risken finns att en 

licenstagare, eller någon av dess anställda, använder företagsspecifik kunskap till att 

starta sitt eget företag och således bli en ny konkurrent, eller att en anställd helt enkelt 

får jobb hos en nuvarande konkurrent. (Hill m.fl. 1990) 

 
Tyst kunskap 
Företagsspecifik kunskap kan också var tyst kunskap som kan vara svår att överföra till 

andra företag vid till exempel joint ventures eller licensiering. Denna kunskap kan finnas 

i form av humankapital eller i processerna på företaget och kan visa sig omöjliga att 

överföra till andra företag eller personer. Licenstagaren kan sakna denna tysta kunskap 

och därför ha svårt att bli lika framgångsrika som licensgivaren även om teknologin är 

densamma. 

Förvisso försvinner risken att kunskapen ofrivilligt lämnar organisationen till andra 

företag, men samtidigt kan det vara någonting som man vill uppnå. 

Oförmågan att kunna föra över tyst kunskap talar för att företag hellre väljer att starta ett 

helägt dotterbolag än att ingå joint ventures eller licensavtal. (Hill m.fl. 1990) 
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Som tillägg till dessa transaktionskostnader säger Hill m.fl. (1990) att 

internationalisering kan innebära kostnader i själva etableringsfasen och där nämner de 

två kostnadskällor som främst är förknippade med licensiering och joint venture. Den 

första kostnadskällan är skapandet av kontrakt, förhandlingar, övervakning och 

genomförande av licensiering, och den andra är den förväntade förlusten vid 

licensiering jämfört med att sätta upp ett helägt dotterbolag. 

 

Transaktionskostnader är ett sätt som företag kan vinna fördelar på gentemot sina 

konkurrenter genom att ha en smidigare organisation och att vara effektivare 

(Steenkamp & Geyskens, 2012). Hennart (2010) ger ett exempel på en sådan fördel när 

t.ex. företag licensierar produktion till andra företag (över landsgränser) och för att ett 

sådant potentiellt vinstgivande samarbete ska fungera måste förhandlingarna ske 

smidigt. Transaktionskostnader som kan uppstå vid ett samarbete är bland annat för 

information, förhandlingar och implementering av avtalet. Hennart (2010) menar att det 

finns två metoder för att organisera en sådan uppgift: prissystemet och det hierarkiska 

systemet. 

Prissystemet baseras på att agenten (licenstagaren) får betalt efter marknadspriser på 

det de tillverkar, men då krävs också mätningar (på output) vilket också är kostsamt. 

Om mätningarna är kostsamma kan det löna sig att inte göra dem till fullo, men då finns 

risken att vissa agenter tar mer betalt än marknadspriset; ett beteende som Hennart 

(2010) kallar för cheating (fusk). 

Det hierarkiska systemet baseras däremot på att agenten fungerar som en anställd 

inom organisationen snarare än som en egen företagare och får då inte ersättning för 

output utan för att följa order. Detta minskar risken för att betala överpris på output 

samtidigt som risken för underpresterande ökar: en anställd kommer visa mindre 

engagemang och initiativ än den som driver eget företag vilket Hennart (2010) kallar för 

ett skolkande beteende. 

 

Ett problem med att utbilda personal är att det alltid finns en risk att de ger sig av. Man 

blir då inte bara av med människorna utan man blir även av med deras kunskap. Detta 

blir ett problem för speciellt de företag som jobbar högteknologiskt då ofta deras främsta 
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tillgång är människorna som jobbar för dem. Dock är personalomsättning inte alltid av 

ondo då det i vissa fall kan gynna företaget eftersom man undviker att fastna i samma 

banor och kan få in nya idéer. (Droege & Hoobler, 2003)  

2.3.1 Firm size 

De stora multinationella företagen har resurser för att överleva eventuella 

förlustperioder i samband med etablering på nya marknader. Detta är inte alltid fallet för 

de små och medelstora företagen utan här kan en etablering ställa till stora bekymmer i 

det fall man tagit fel beslut kring expansionsform. (Root, 1994; Johnson & Tellis, 2008) 

Det finns många anledningar till varför MNF kan ha större framgång i expansioner än 

SMF där följande två faktorer nämns av Johnson och Tellis (2008) som de viktigaste: 

 
1. Resurser: MNF har betydligt större resurser och kan i många fall köpa in sig på en 

marknad. T ex så förvärvade Coca Cola det största varumärket av Cola i Indien när 

man skulle etablera sig på marknaden. MNF har också, åter på grund av sina stora 

resurser, lättare att överleva lågkonjunturer och svängningar i försäljningen jämfört med 

ett SMF. 
 
2. Erfarenhet: stora företag har större erfarenhet av marknadsföring och ofta mer 

produkter att välja mellan. 
 

Trots detta finns det ändå ingen garanti för MNF att lyckas på stora marknader. Ett 

exempel är amerikanska detaljhandelskedjan Wal-mart som har fått dra sig tillbaka efter 

etableringsförsök till både den koreanska och tyska marknaden. Johnson och Tellis 

(2008) forskning visar faktiskt, trots deras argument för MNFs fördel, att små företag har 

större framgång på just tillväxtmarknader än MNF. Förklaringen kan ligga i att stora 

företag oftast inte är lika flexibla som de små och man fastnar ofta i det egna företagets 

byråkrati som inte är anpassat för den nya marknaden, vilket kan vara en orsak till att 

MNF har svårare till framgång på tillväxtmarknader. (Johnson & Tellis, 2008) 
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2.4 Entry modes 

“a structural agreement that allows a firm to implement its product market strategy either 

by carrying out only the marketing operation (i.e., via export modes) or both production 

and marketing operations there by itself or in partnership with others (contractual 

modes, joint ventures, wholly-owned operations)”. (Sharma & Erramilli, 2004, s. 2) 

 

Som vi konstaterade i bakgrunden är det viktigt för företag att välja i vilken form man 

ska expandera till den nya marknaden och vi ska här närmare beskriva de olika 

formerna av entry  modes. Hill (2008) pekar på sex olika entry modes; export, turnkey 

project, licens, franchising, joint ventures samt helägt dotterbolag. Johnson och Tellis 

(2008) fokuserar istället på fem olika entry modes; export, licens/franchise, strategisk 

allians, joint venture och helägt dotterbolag och har alltså helt bortsett från turnkey 

project, slagit ihop licens och franchise till ett gemensamt entry mode samt lagt till 

strategisk allians som ytterligare ett alternativ. När man väl valt entry mode är 

möjligheten att ändra strategi begränsad (eller åtminstone resurskrävande), så valet 

måste vara välgrundat utifrån företagets förutsättningar (Hill m.fl. 2005 & Morschett m.fl. 

2010). Vid valet av entry mode skiljer man på non-equity mode och equity mode där 

skillnaden är graden av kontroll som företaget har av den utländska verksamheten, 

resursåtgången och riskerna (Hill m.fl. 1990). 

 

 
Figur 2.1 Graf över risk kontra kontroll. Egen modell efter Root (1994). 
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2.4.1 Non equity modes 

Export 
Många företag börjar med att helt enkelt exportera sina produkter eller tjänster till 

utlandet för att sedan övergå till en annan strategi i framtiden. Två stora fördelar med 

export är att man (1) undviker stora kostnader som etablering av fabriker innebär och 

(2) kan få goda erfarenheter om kulturen och affärsklimatet innan man flyttar dit 

produktionen. Nackdelarna med export är desto fler och bland de mest betydelsefulla 

hör: (1) tillverkningskostnaderna kan vara högre i ursprungslandet (främst då 

lönekostnaderna), (2) transportkostnaderna från tillverkning till marknaden kan vara 

skyhöga och (3) handelsbarriärer kan göra det kostsamt att exportera över gränsen. 

Export gör det möjligt att starta internationaliseringen i liten skala för att sedan utöka 

med fler produkter och större volymer. Exporten är många gånger lite av ett experiment 

där företaget “prövar sig fram” för att få reda på om man kan konkurrera på den nya 

marknaden. (Hill, 2008; Johnson & Tellis, 2008)   

 

Turnkey project 
Turnkey project (helhetsåtagande) går ut på att lokala entreprenörer sköter allting för en 

utländsk klients räkning, inklusive uppbyggnad och utbildning av personal. Den 

utländska klienten får, bildligt talat, en nyckel till en fungerande verksamhet - därav 

uttrycket turnkey project. Fördelen är att klienten får tillgång till en högteknologisk 

verksamhet som annars skulle vara mycket kostsam att sätta upp. Turnkeyprojekt är 

vanligt där FDI är begränsat av regeringen samtidigt som de efterfrågar teknik från 

andra länder. Den främsta nackdelen är dock att turnkeyprojekten tenderar vara ganska 

kortsiktiga och att man “ger bort” delar av sitt tekniska kunnande vilket vid flera tillfällen 

lett till att de lokala entreprenörerna, enligt Hill (2008), senare blivit konkurrenter. (Hill, 

2008; Johnson & Tellis, 2008)   
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Licens 
Den form som, näst efter export, är “lättast” att genomföra är licensiering vilket innebär 

att man ger ett lokalt företag rättigheten att under en tidsbestämd period tillverka och 

sälja företagets produkter mot en avgift (royalty). Detta innebär låga kostnader för 

företaget då man inte behöver investera i varken uppbyggnad eller forskning. 

Licensiering innebär också att man inte behöver ta den risk som ofta är kopplad till 

etablering på en ny marknad. För företag som saknar kapital för en expansion eller är 

osäkra kring t ex politiska faktorers påverkan kan licensiering vara ett bra alternativ. 

Även i situationer då det finns handelsbarriärer som hindrar företag från att vara 

verksamma i ett land kan licensiering vara lösningen. Den övervägande nackdelen med 

licensiering är dock att man har väldigt begränsad kontroll över produkten. T ex kan det 

vara svårt att kontrollera kvalitén när man inte själv tillverkar den egna produkten och 

synen på kvalité kan dessutom skilja mellan olika länder och marknader. Vidare kanske 

inte det licensierade företaget marknadsför produkten på det sätt som det licensierande 

företaget gör eller vill. (Hill, 2008; Johnson & Tellis, 2008)     

 

Franchising 
Likt licensiering är franchising ett relativt billigt sätt att expandera till en marknad där 

man tillåter lokala aktörer sköta ruljansen. Man kan se franchising som en specialiserad 

form av licensiering där franchising är mer långsiktigt och man har större koll på både 

produktion och försäljning. 

Franchisegivaren säljer inte bara sitt varumärke till franchisetagaren utan denne måste 

också anpassa sig till franchisegivarens regler kring hur verksamheten ska bedrivas. 

Det är inte ovanligt att franchisegivaren är involverad och hjälper till i uppstartsfasen. 

Ersättningen till franchisegivaren består av royaltys villka normalt består av några 

procent av omsättningen. De stora fördelarna är likt licensiering att företaget inte 

behöver ta den risk som det innebär att etablera sig på en ny marknad. Denna risk tas 

istället av franchisetagaren och detta fungerar även som en drivkraft för denne att göra 

ett så bra jobb som möjligt. 

Nackdelarna med konceptet är att franchisegivaren inte kan använda pengar från 

marknader som går bra till att marknadsföra sig på marknader som går mindre bra 
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eftersom man inte äger verksamheten. Vidare kan det vara svårt att kontrollera huruvida 

varumärket alltid presenteras på det sätt och efter de riktlinjer som franchisegivaren satt 

upp. (Hill, 2008; Johnson & Tellis, 2008)                         

 

Strategisk allians 
Denna strategi är ett samarbete mellan antingen konkurrenter eller potentiella 

konkurrenter och varierar mellan mera formella samarbeten liknande joint ventures till 

mindre samarbeten som t ex att utveckla en ny produkt. Att bilda allians kan vara ett 

sätt att ta sig in på en ny och okänd marknad och kan underlätta arbetet genom att man 

får tillgång till en lokal partner som väl känner till hur affärer görs på just denna 

marknad. Detta har varit populärt i framförallt Kina där utländska företag skapat 

allianser med kinesiska företag för att på detta sätt underlätta affärerna i landet. Vidare 

kan man genom allianser dela på kostnader och risker samtidigt som man kan 

komplettera varandra i de fall man har olika spetskompetens. Faran med att ingå en 

strategisk allians ligger främst i risken att ge mer än man får tillbaka och strategiska 

allianser har tidigare kritiserats p.g.a att man anser att man genom detta samarbete ger 

konkurrenter tillgång till ny teknologi och nya marknader till mycket låga kostnader vilket 

kan vara problematiskt på sikt. (Hill, 2008; Johnson & Tellis, 2008)     

2.4.2 Equity modes 

Till skillnad från de tidigare nämnda formerna har joint ventures och helägda dotterbolag 

en högre risk men samtidigt möjligheten till högre avkastning. 

 

Joint venture 
I ett joint venture går företag ihop med ett eller flera lokala företag och detta har länge 

varit ett populärt sätt att komma in på nya marknader. Den vanligaste typen av joint 

ventures bygger på ett 50/50 förhållande där helt enkelt två företag äger halva företaget 

vardera men det förekommer även konstellationer där ett företag äger majoriteten av 

bolaget och samtidigt också tar en större risk. Fördelarna är att man snabbt får tillgång 

till samarbetspartnerns kunskap om landet och dess kultur, politik, ekonomi etc. Om 

man verkar inom en branch där forskning och utbildning är förenat med stora kostnader 
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kan joint ventures vara ett bra sätt för att dela på kostnaderna. Trots fördelarna finns det 

betydande nackdelar, bl a att man “ger bort” tekniskt kunnande till en potentiell 

konkurrent. Denna risk kan minimeras genom att en part har ett större ägande än de 

andra vilket också ger mer kontroll. Det kan dock vara svårt att hitta en partner som går 

med på ett sådant upplägg. Man ska inte heller glömma bort att problem kan uppstå 

mellan de olika företagsledningarna. Det är t ex viktigt att båda parter har samma mål 

med verksamheten och är överens om vilken strategi som ska användas för att nå dit. 

Har man inte det är det stor risk att samarbetet misslyckas. (Hill, 2008; Johnson & 

Tellis, 2008)    

 

Helägt dotterbolag 
Att starta upp ett nytt bolag på den nya marknaden är den expansionsform som innebär 

störst risk men samtidigt också störst chans till hög avkastning. Antingen startar man 

det nya bolaget från grunden eller så förvärvar man en redan existerande verksamhet 

på den nya marknaden.     Fördelarna, jämfört med t ex joint venture, är att man här inte 

“ger bort” någonting till konkurrenterna, man har full kontroll över företaget och man kan 

anpassa verksamheten som man vill för att den ska passa in i moderbolagets strategi. 

Att ha full kontroll över dotterbolagen är en nödvändighet om man vill säkerställa att en 

global satsning samordnas och genomförs på rätt sätt. Nackdelarna är naturligtvis att 

det är kostsamt att sätta upp ett nytt företag på en ny marknad och skulle det slå fel ut 

får man ta hela smällen själv. Om man istället förvärvar ett företag uppstår problemen 

med att inkludera dotterbolaget i den existerande företagskulturen. (Hill, 2008; Johnson 

& Tellis, 2008)    
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2.5 Analysmodell 

De teorier som presenterats ovan, strategiska variabler, omvärldsvariabler och 

transaktionsvariabler, är den del av Hill m.fl. (1990) modell över val av entry mode. Vi 

har grundat vår analys på denna modell, men med kompletteringar från andra forskare 

för kunna genomföra vår fallstudie. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.2. Val av entry mode från Hill m.fl. (1990) 
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3. Metod 
Vi har i detta metodkapitel valt att först gå igenom teorierna som legat till grund för den 

metod vi använt, för att sist i kapitlet visa på vilka val och ställningstaganden vi gjort. 

Detta för att vi anser att detta sätt gör det tydligare för läsaren då de olika teoretiska 

delarna tillsammans lett ner till våra metodologiska val. 

3.1 Forskningsansats 

Forskningsansatsen beskriver relationen mellan teoretisk och empirisk forskning och 

rymmer tre huvudsakliga spår; deduktion, induktion samt abduktion. (Bryman & Bell, 

2008) 

 

Den deduktiva teorin är enligt Bryman och Bell (2008) den vanligaste 

forskningsansatsen och man utgår då från vad man vet om ett visst område, grundat i 

teorin, för att sedan formulera en hypotes eller forskningsansats. Teorin och denna 

forskningsansats ska sedan ligga till grund för den empiriska insamlingen oavsett om 

det är primär eller sekundär data. Det sista steget i den deduktiva forskningen är att gå 

tillbaka till teorin och antingen bekräfta eller revidera det man redan läst. Om 

forskningen pågår under en längre tid kan både teorierna och forskarnas syn på 

problemet förändras vilket talar för att det sista steget är ack så viktigt. 

 

Enligt den induktiva forskningsansatsen är, enligt Bryman och Bell (2008), teorin 

resultatet av forskningsinsatsen. Det innebär att man drar generaliserade slutsatser av 

empirin (och resultaten) som sedan leder ner till teorin. Med generaliserade innebär att 

de ska vara applicerbara på flertalet liknande fall. Den induktiva teorin “/.../ anses ofta 

uppvisa sin starka sida när det gäller att formulera teorier på grundval av insamlad 

data.” (Bryman & Bell, 2008). Om man arbetar efter bägge dessa forskningsteorier 

(deduktion och induktion) använder man en abduktiv metod; att från ett enskilt fall 

formulera en forskningsfråga som ligger till grund för teoriinsamlingen. 
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3.2 Kvantitativ och kvalitativ forskning 

Inom företagsekonomisk forskning talar man ofta om kvantitativ och kvalitativ metod. 

Kvantitativ metod är den forskningsmetod som jämför relationen mellan teori och 

hypotes genom numeriska data. Kvantitativ forskning är även den typ av forskning som 

är dominerande inom den företagsekonomiska forskningen och förknippas vanligen 

med ett deduktivt synsätt. När man gör en kvantitativ studie är det viktigt att den har 

reliabilitet, vilket betyder att den ska var tillförlitlig, och att den har validitet, alltså att den 

mäter rätt saker. Det är även viktigt att man har kausalitet som visar sambandsorsaker 

samt att forskningen går att replikera. (Bryman & Bell, 2005) 

 

Vid kvalitativ forskning ligger istället tyngden vid insamling och analys på ord snarare än 

på siffror. Vidare så har kvalitativ forskning en induktiv syn på förhållandet mellan teori 

och praktik dvs. teorin genereras utifrån insamlad data. Till skillnad från kvantitativ 

forskning som har en naturvetenskaplig ståndpunkt så kännetecknas kvalitativ forskning 

av en kunskapsteoretisk ståndpunkt som även brukar beskrivas som tolkningsinriktad. 

Detta innebär att tyngden ligger på en förståelse av den sociala verkligheten utifrån hur 

deltagarna i en viss miljö tolkar denna verklighet. (Bryman & Bell, 2005) 

 

3.3 Kriterier för bedömning vid kvalitativ forskning 

Reliabilitet och validitet är som nämnts tidigare två viktiga kvalitetsmått för kvantitativa 

forskare. Reliabiliteten handlar i grunden om pålitligheten i mätningen, medan 

validiteten mäter huruvida man verkligen studerar det som ska studeras och inget 

annat.    

När det gäller kvalitativ forskning har det diskuterats huruvida dessa begrepp är 

relevanta för kvalitativa studier. Det har föreslagits att kvalitativa studier ska värderas 

utifrån helt andra kriterier än dem som kvantitativa forskare använder. Detta har lett till 

att man tagit fram två grundläggande bedömningskriterier som alternativ till reliabilitet 
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och validitet när man bedömer kvalitativ forskning. Dessa är; trovärdighet och äkthet. 

Trovärdigheten är därefter uppdelad i fyra delkriterier: 

 

· Tillförlitlighet (motsvarar intern validitet i kvantitativ forskning) 

· Överförbarhet (extern validitet) 

· Pålitlighet (reliabilitet) 

· möjlighet att styrka och bekräfta (motsvarar objektivitet) 

 

Kriterierna för äkthet är följande: 

· Rättvis bild (ger undersökningen en rättvis bild av de olika åsikter m.m. som finns i den 

grupp som studerats?) 

· Ontologisk autenticitet (hjälper undersökningen de medverkande att bättre förstå sin 

sociala situation och miljö?) 

· Pedagogisk autenticitet (bidrar undersökningen till att deltagarna får en bättre bild av 

hur andra personer i miljön upplever saker?) (Bryman & Bell, 2005) 

    

 

3.4 Forskningsdesign: Fallstudier                            

Att göra en fallstudie betyder enligt Yin (2006) att man i grund och botten bara studerar 

ett fall. Dessa fall brukar oftast vara en plats eller en organisation. 

Fallstudier används när man vill veta hur och varför något är. Det är viktigt att veta vad 

man letar efter när man gör en fallstudie, och det är därför viktigt att ha en väl 

genomtänkt problemformulering som ligger till grund för studien. En fallstudie ska 

studera relevanta och aktuella händelser i sin verkliga miljö. (Yin, 2006) 

Bryman och Bell (2005) menar att en fallstudie studerar en plats eller organisation men 

kan även förklaras som miljö eller en situation. De menar också att fallstudier ofta 

förknippas rakt av med kvalitativa studier då deltagande observationer och 

ostrukturerade intervjuer tenderar att fungera bra för att granska ett fall. Men Bryman 

och Bell (2005) hänvisar också till Knights och McCabe (Knights & McCabe, 1997 i 
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Bryman & Bell, 2005) som menar att en fallstudie mycket väl kan kombinera flertalet 

kvalitativa metoder för att inte “fastna” i ett angreppssätt. 

Fallstudier inkluderar ofta både kvalitativa och kvantitativa metoder då de gärna kan 

komplettera varandra. I vissa fall kan även den ena metoden ligga till grund för den 

andra (Bryman & Bell, 2005). Yin (2006) menar vidare att belägg och data för en 

fallstudie kan härstamma från sex olika källor: “personliga noteringar, formella skriftliga 

källor, intervjuer, direkt observation, deltagande observation och fysiska artefakter.” 

3.5 Undersökningsteknik 

Intervjuer är det vanligaste sättet att samla in data till företagsekonomisk forskning och 

Bryman och Bell (2005) delar upp intervjuer i tre kategorier; strukturerade, 

semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer. 

Strukturerad intervju innebär att man ställer frågor som tidigare är bestämda och man 

följer ett förutbestämt frågeformulär. Frågorna ska ställas på samma sätt och i samma 

ordning till alla deltagare så att de kan jämföras med varandra. För enkelhetens skull 

kan respondenterna ges svarsalternativ, vilket underlättar datasammanställningen och 

analysen, men då begränsas också respondentens svar. 

Semistrukturerade intervjuer liknar strukturerade intervjuer såvida att man har givna 

frågor till respondenterna och att man ofta följer ett frågeschema. Men de 

semistrukturerade intervjuerna lämnar även plats för följdfrågor och fördjupningar som 

uppstår under intervjun. Ordningsföljden kan också variera mellan intervjuerna vilket 

bäddar för ett mer “normalt” samtal än de strukturerade intervjuerna. Respondenten ges 

alltså här möjligheten att tala mer öppet kring de frågor man ställer vilket också 

naturligtvis märks vid analysen som då kommer att ta mer tid i anspråk. 

I ostrukturerade intervjuer använder man sig ofta av teman istället för frågeformulär eller 

förutbestämda frågor, och dessa intervjuer tenderar att var mer informella än de tidigare 

nämnda. Frågorna, ordningen och utformningen kan således variera stort mellan 

intervjuerna vilket innebär att datasammanställningen och analysen tar mer tid och blir 

svårare att genomföra. 
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Yin (2006) menar att fallstudieintervjuer är av en “öppen karaktär”, vilket skulle kunna 

jämföras med Bryman och Bells (2005) ostrukturerade eller semistrukturerade intervjuer 

där man kan fråga respondenterna både om fakta och deras personliga åsikter gällande 

ett ämne och i vissa situationer kan man även fråga dem om idéer för fortsatta frågor. 

3.6 Val av undersökningsobjekt 

Trost (2010) menar att det i samband med kvalitativa studier är viktigt att få så stor 

variation som möjligt bland de man studerar/intervjuar. För att finna dessa objekt bör 

man börja med att välja ut ett antal variabler som är av teoretisk betydelse vartefter man 

sedan “fördjupar” sig något med att välja ut några iaktagbara variabler. Dessa kan vara 

iaktagbara i register, offentliga handlingar eller (om man talar om människor) på stan. 

Det är också viktigt att bestämma hur stor variation man önskar uppnå hos sina 

undersökningsobjekt varvid man därför måste sätta upp konkreta kategorier/variabler 

även här.  

 

“Då urvalen vid kvalitativa studier på inga sätt är representativa i statistisk mening skall 

man heller inte sträva efter att få dem dithän.” (Trost, 2010) 

3.7 Kvalitativ dataanalys 

Till skillnad från kvantitativ dataanalys finns det inte några klara regler för hur en 

kvalitativ dataanalys ska göras. Detta beror på att man som forskare ofta sitter med en 

stor mängd textmaterial utan någon större struktur när det väl är dags för analys. 

(Bryman & Bell, 2005) Bryman och Bell (2005) refererar till Miles (Miles, 1979 i Bryman 

& Bell, 2005) som beskriver kvalitativ data som en “attraktiv plåga” eftersom 

omfattningen på data ofta är stor samtidigt som det är svårt att ta sig fram i materialet. 

Även om det inte finns några tydliga regler finns det trots detta några generella riktlinjer 

att förhålla sig till. 
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3.7.1 Analytisk induktion 

Vid analytisk induktion efterfrågar man universella förklaringar till olika företeelser 

genom att insamlingen av data fortsätter tills dess att inga fall som inte stämmer med en 

hypotetisk förklaring av en företeelse hittas. Analysen inleds med en grov definition av 

en vetenskaplig frågeställning, fortsätter sedan med hypotetiska förklaringar av det 

problemet och går sedan över till insamling av data. I det fall forskaren träffar på ett fall 

som inte stämmer överens med hypotesen omdefinieras denna så att avvikande eller 

negativa fall kan uteslutas eller också omformuleras hypotesen innan datainsamlingen 

kan fortsätta. Om man väljer att omformulera hypotesen och fortfarande hittar negativa 

eller avvikande fall måste man återigen välja mellan omformulering eller omdefinition. 

Sammanfattningsvis är denna analysmetod synnerligen omfattande då det räcker med 

att ett enda fall inte stämmer överens med en hypotes för att datainsamlingen ska 

fortsätta eller för att en omformulering av hypotesen ska göras. (Bryman & Bell, 2005)    

 

3.7.2 Grundad teori 

Grundad teori definieras av Strauss & Corbin (Strauss & Corbin, 1998 i Bryman & Bell, 

2005) som “teori som härletts från data som samlats in och analyserats på ett 

systematiskt sätt under forskningsprocessens gång. I denna metod finns det ett nära 

samband mellan datainsamling , analys och den resulterande teorin”. De 

grundläggande dragen i grundad teori är alltså att metoden är inriktad på utveckling av 

en teori på grundval av data samt att insamling och analys av data sker parallellt och i 

växelverkan med varandra. Grundad teori är det vanligaste synsättet för kvalitativ 

analys men citatet ovan till trots så är det inte särskilt lätt att ge någon enkel förklaring 

till begreppet. Detta beror på att Strauss tillsammans med Glaser (Strauss & Glaser, 

1967 i Bryman & Bell, 2005) definierade begreppet men sedan utvecklade teorin på 

olika sätt. Glaser menar t ex att Strauss syn på grundad teori var allt för preskriptiv och 

lade för stor vikt på begrepp istället för teorier. Dock är Strauss tankar kring grundad 

teori de som fått mest medhåll. (Bryman & Bell, 2005)         
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3.7.3 Narrativ analys 

Den narrativa analysen (berättande analys) är ett tillvägagångssätt som används vid 

framtagning och analys av data som är känslig för den upplevelse som människor 

känner i rollen som berättare av historier om sitt liv och om det som händer runt omkring 

dem. De som förespråkar narrativ analys menar att de flesta metoder för insamling och 

analys och data förbiser det faktum att människor upplever sitt liv i termer av kontinuitet 

och process och att därför försöka förstå samhälleligt liv som inte är avpassat efter detta 

nonchalerar de studerade personernas egna perspektiv (Bryman & Bell, 2005). Mishler 

(Mishler, 1986 i Bryman & Bell, 2005) menar att de svar som fås av människor vid t ex 

en kvalitativ intervju kan uppfattas som historier som kan utgöra råmaterial för en 

narrativ analys. Vissa forskare använder sig av en narrativ analys på intervjuutskrifter 

medan andra mer direkt ber människor att berätta historier. (Bryman & Bell, 2005) 

 

3.7.4 Tematisk analys 

Den tematiska analysen söker efter olika teman och mönster i intervjuutskrifter och 

fältanteckningar och är ett av de vanligaste analyssätten när det gäller kvalitativ data. 

Det som skiljer den tematiska analysen från t ex grundad teori är att resultatet inte 

måste leda fram till nya teorier utan man letar istället efter återkommande teman. 

(Bryman, 2008) 

För att identifiera olika teman menar Ryan och Bernard (Ryan & Bernard, 2003 i 

Bryman, 2008) att man ska vara uppmärksam på: 

 

Repetitioner - alltså återkommande teman. 
Lokala typologier eller kategorier - lokala uttryck som antingen är obekanta eller som 

används på ett ovanligt sätt. 
Metaforer och analogier - hur deltagarna återger sina tankar i termer av metaforer. 
Övergångar - hur olika teman förändras i utskrifterna och annat material. 
Likheter och skillnader - hur respondenterna kan diskutera ett tema på olika sätt och 

skilja sig från varandra på bestämda sätt. 
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Språkliga kopplingar - genomgång av hur respondenterna använder ord som ”på 

grund av” och “därför att”, eftersom sådana ord ofta lyfter fram kausala kopplingar i 

deltagarnas medvetanden. 
Saknade data - reflektion över vad som inte finns med i datamängden genom att ställa 

frågor om vad respondenterna inte tar med i sina svar. 
Teorirelaterat material - användningen av samhällsvetenskapliga begrepp som en 

utgångspunkt för teman. 
 

Att söka efter teman är inte unikt för tematisk analys utan ses i de flesta 

tillvägagångssätt vid kvalitativ analys av data. Trots denna framträdande plats saknas 

en tydligt specificerad ram för hur den ska göras. Därför kan Ryan & Bernards förslag 

ovan ge en inblick i hur en tematisk analys kan organiseras. (Bryman, 2008)  

3.8 Val av forskningsstrategi 

Vi har i den inledande delen av denna uppsats arbetat utifrån ett deduktivt synsätt. 

Detta innebär att vi utgått från den litteratur som finns kring 

internationaliseringsstrategier och som passat det problemområde vi ämnat belysa. Vi 

har använt universitetsbibliotekets litteratur kring ämnet samt flertalet databaser för att 

hitta teorier och vetenskapliga artiklar och detta har gett oss en förförståelse inför 

studien. Denna förförståelse tillsammans med Bryman och Bells (2005) teorier kring 

företagsekonomiska forskningsmetoder ledde sedan fram till att vi beslutade att 

genomföra en kvalitativ studie.  

 

Kännetecknet för den kvalitativa metoden är att fokus ligger på ord snarare än på siffror 

vilket vi anser passar vår uppsats bättre än den kvantitativa metoden. Valet av en 

kvalitativ studie gjordes också på grundval av att det är detta synsätt som enligt Bryman 

och Bell (2005) lämpar sig bäst då man studerar enskilda fall. Vi har därefter genomfört 

en fallstudie på fem fallföretag där fyra av dessa passat in i våra urvalskriterier (se 

nedan) och det femte företaget givit oss ett något annorlunda perspektiv då de har 

verksamhet i Indien men inte faller inom ramen för definitionen av små och medelstora 

företag. Vid genomförandet av fallstudien använde vi oss av semistrukturerade 
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intervjuer, se bilaga 1, då dessa lämnar plats för följdfrågor och fördjupningar som 

uppstår under intervjun och hjälpte oss att få fram djupgående och detaljrik data.  

 

Som nämnts tidigare så pekar Bryman och Bell (2005) på att kvalitativa studier vanligen 

kopplas till en induktivt synsätt. Vi är medvetna om det teoretiska motsatsförhållande 

som uppstår då vi genomför en kvalitativ studie som enligt teorin är induktiv och 

samtidigt inleder uppsatsen utifrån ett deduktivt synsätt. Mot denna bakgrund har vårt 

arbetssätt därför snarare kunnat ses som ett abduktivt sådant. Detta då vi rört oss fram 

och tillbaka mellan teori och empiri för att löpande kunnat jämföra teorin med den 

empiriska data vi fått fram under våra semistrukturerade intervjuer.        

3.8.1 Urvalskriterier 

I valet av undersökningsobjekt har vi använt oss av följande kriterier: 

 

1. Indien - företagen ska ha någon koppling till företagande i Indien. Antingen har de 

verksamhet i landet idag eller så har de tidigare varit verksamma i Indien men inte 

längre bedriver verksamhet där. 

 

2. Små eller medelstora företag - företagen ska befinna sig i kategorin små och 

medelstora företag. Denna kategori företag definieras av EU sedan 2005 utifrån sin 

personalstyrka och omsättning eller årliga balansomslutning. Den övre gränsen går vid 

250 anställda, årsomsättningen får inte överstiga 50 miljoner euro och 

balansomslutningen inte överstiga 43 miljoner euro.   

 

3. Tillverkande verksamhet - företagen ska främst syssla med tillverkning snarare än 

tjänsteproduktion. 

 

Urvalen har varit hetrogena inom de förutbestämda ramarna ovan för att passa just vår 

forskning. Då vi haft knappa resurser vad gäller både tid och pengar har geografisk 

närhet varit att föredra i den mån det varit möjligt. 
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3.8.2 Intervjumetod 

De semistrukturerade intervjuerna har genomförts med hjälp av ett förutbestämt 

frågeformulär. Frågorna har ställts på samma sätt och i samma ordning till samtliga 

respondenter men det har även funnits plats för följdfrågor och fördjupningar. Vi 

ämnade genom denna metod få fram både jämförbara data men också 

respondenternas personliga åsikter. Genom att spela in intervjuerna fick vi en mer 

fullständig återgivning av våra intervjuer än om vi endast skulle ta anteckningar. Dessa 

inspelningar har vi sedan transkriberat för att på detta sätt ge oss en så god 

helhetsuppfattning som möjligt av vad som sagts.    

 

3.8.3 Kvalitetsmått 

Uppsatsen genomfördes med målsättningen att främst nå en hög tillförlitlighet och en 

hög pålitlighet. Tillförlitligheten har tillgodosetts genom att vi som forskare säkerställt att 

forskningen genomförts i enlighet med de regler som finns, t ex genom 

respondentvalidering vilket innebär att vi presenterat våra resultat för de personer vi 

intervjuat för att på detta sätt få en bekräftelse på att den beskrivning vi förmedlat 

stämmer överens med respondentens. Vi har även under intervjuernas gång ställt 

bekräftande frågor som t ex “är det så här du menar?” eller “har vi tolkat dig rätt?” osv. 

Pålitligheten, som kan ses som motsvarigheten till reliabilitet i kvantitativ forskning, har 

säkerställts genom att vi som forskare antagit ett granskande synsätt. Detta innefattar 

att det skapats en fullständig och tillgänglig redogörelse av alla faser av 

forskningsprocessen. Slutligen ämnade vi, delvis genom att vi är tre personer i 

forskningslaget, upprätthålla en hög grad av objektivitet i studien. 
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3.8.4 Analysmetod 

Resultatet av fallstudien återges utifrån ett narrativt synsätt där vi (i berättande form) 

strävat efter att återge våra möten med företagen på ett objektivt sätt men samtidigt 

också försökt väga in intervjupersonens perspektiv. Detta synsätt ger inte någon exakt 

beskrivning av verkligheten men detta är inte heller avsikten utan målet har snarare 

varit att upptäcka och avslöja den underliggande meningen i det som respondenterna 

sagt. Vi har i analyskapitlet valt teman utifrån ett teorinära förhållningssätt vilket innebär 

att vi utifrån teorierna ställt upp de teman vi önskat belysa via empirin (Widerberg, 

2002).  

Vi har därför grundat vårt urval av teman på Hill m.fl. (1990) analysmodell där de har 

identifierat tre variabler som påverkar valet av entry mode, och därav också 

internationaliseringsstrategi; strategiska variabler, omvärldsvariabler och 

transaktionskostnadsvariabler.  

Då vi utgått från ett frågeschema där intervjuerna varit semi-strukturerade har de tagit 

sig olika form, vilket också syns av den narrative analysen. Av den anledningen har vi 

fått olika rubriksättning för våra fallföretag vilket vi inte tycker har påverkat vår tematiska 

analys då vi utgår från ovan nämnda teman. 

 

Den narrativa och den tematiska metoden anser vi passade uppsatsens omfattning då 

analytisk induktion och grundad teori vanligen kräver att studierna bedrivs under ett 

längre tidsspann än vad som varit aktuellt i vårt fall. 
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4. Resultat 
I detta empiriavsnitt presenterar vi resultatet av den fallstudie som vi genomfört på våra 

fallföretag. Vi målsättning har varit att återge de intervjuer vi gjort på ett så objektivt sätt 

som möjligt för att ge läsaren en tydlig bild av det material som insamlats. 

4.1 AD-Trä 

5.1.1 Om företaget 

“AD-Trä AB är en av Sveriges ledande industrier för tillverkning och försäljning av 

träemballage såsom pallkragar, pallar, lock, mellanlägg, lådor etc. Våra kunder finns 

över hela landet och exporthandeln ökar stadigt. 

 

Vi har idag en tillverkningskapacitet på cirka 2 500 000 pallkragar per år. 

Företaget utvecklas i snabb takt. Under de senaste åren har i princip hela maskinparken 

bytts ut, vilket innebär att vi nu har den modernaste utrustningen som finns i branschen. 

Och utvecklingen på AD-Trä fortsätter.” - www.ad-tra.se 

 

Att ständigt våga investera har varit en viktig del för AD-Träs tillväxt. Det har under åren 

handlat om både lokalbyten och maskininvesteringar som inneburit risker för företaget, 

både ekonomiskt och arbetsmiljömässigt, men nu har de börjat kolla mot den indiska 

marknaden. 

De är i planeringsstadiet av expansionen och vi har intervjuat Anders Danielsson som 

är ägare och VD för bolaget. 

4.1.2 AD-Trä i Indien 

När vi träffar Anders Danielsson är de i planeringsstadiet för en expansion till den 

indiska marknaden. I dagsläget har AD-Trä ganska stor del av den inhemska 

marknaden och de ser att marknaden mättas allt mer: “vi kan fortsätta expandera här, 

men kanske inte så mycket som vi önskar. Därför kollar vi även på nya marknader.” 
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Danielsson påpekar också att de känner av konkurrens från Baltikum vid tidpunkter när 

den svenska kronan är stark, men han menar att det i dagsläget inte finns några 

substitutprodukter som kan konkurrera med träpallkragarna - i alla fall inte på den 

svenska marknaden. 

 

Merparten av AD-Träs produktion är pallkragar som används av industrier runt om i 

världen, och deras research har visat en tydlig ökning i popularitet av dessa på den 

indiska marknaden de senaste åren. 

Enligt Danielsson beror detta på att svenska, och europeiska, företag flyttat till den 

indiska marknaden och således skapat ett behov av pallkragar som följer deras 

standard. 

För deras egen del räknar de också med att sälja till de befintliga kunderna i första hand 

för att sedan söka sig till andra industrier. 

 

När flytten väl blir av planerar AD-Trä att flytta med både maskiner och manskap från 

den svenska anläggningen för att starta upp verksamheten. Danielsson säger också att 

tiden börjar bli knapp och att de gärna ser att etableringen sker inom 2 år: “Dels vill vi 

vara relativt tidiga på marknaden, men sen ligger det också i linje för vår expansion”. 

 

Redan i dagsläget exporterar de pallkragar till Indien, även om det rör sig om väldigt 

små volymer, men det är någonting de också har funderat på att utöka. Att frakta 

pallkragar från Sverige till Indien är relativt billigt, så “det finns en möjlighet att vi utöka 

den delen också för att känna av marknaden innan vi flyttar dit någon produktion.” 

Trots att de har export till hela världen har de fått förfrågan från ABB att sätta upp 

produktion eller lager i Kina: “Då funderade vi lite på att göra det, men det var för liten 

volym för att göra det då. Plus att det kändes som ett jättestort projekt, men mycket 

byråkrati. Vi hade inte de finansiella möjligheterna då heller.” 

 

När Danielssons jämför den indiska och den kinesiska marknaden tror han att det är 

mycket lättare att starta företag i Indien, dels för att det politiska läget är bättre men 

också för att språket underlättar mycket. 
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Danielsson är övertygad om att de kan sätta upp en produktion som konkurrerar ut de 

andra gällande effektiviteten; “men å andra sidan är lönenivåerna fortfarande så låga i 

Indien att förtjänsten av en effektiv produktion går förlorad. 

Om vi tar Kina som exempel, som har en väldigt hög inflation; där ökar lönerna med 

kanske 

8-9 % per år och då blir det mer och mer intressant att ha en automatiserad produktion.” 

 

“När lönerna väl ökat i Indien kommer AD-Träs automatiserade produktion att vara 

väldigt eftertraktade, och då gäller det att vara på plats.” 

 

Egentligen vill Danielsson hålla all tillverkning kvar i Växjö och exportera till Indien men 

AD-Träs affärsidé har alltid varit att, förutom hålla konkurrenskraftiga priser, också vara 

flexibla och kunna leverera snabbt. Att endast ha en fabrik innebär längre leveranstider, 

och skulle de få beställning av specialpallar (som avviker från normala sortimentet) 

kommer leveranstiderna bli allt för långa. 

 

När vi frågar Danielsson om entry timingen säger han att det kan vara viktigt att vara 

först, men å andra sidan måste det finnas tillräckligt stor efterfrågan på marknaden för 

att det ska vara värt det. 

“Så tänker vi gällande USA, där ett svenskt företag håller på att introducera pallkragar 

på marknaden. Jag tror de lägger enormt med pengar och där ligger vi lite i bakvattnet 

och väntar. Det är perfekt, de kan ta kostnaderna för att göra pallkragarna populära och 

sen kan vi vara med. Vi är inte beredda att satsa de pengar som de gör. De får 

förbereda för alla andra, som sen kan komma in och ta andelar när det väl har blivit 

populärt.” 

 

Danielsson menar att “det inte är nödvändigt att få till en standard (för hela marknaden), 

men att de måste visa upp att pallkragar finns som substitut för de produkter de 

använder idag.” Stora företag har sina system uppbyggda kring till exempel plastbackar, 

och det krävs stora resurser (både i tid och pengar) för att byta till pallkragar och då 

tvingas ändra hela systemet. 
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“Det går ju inte i raketfart. För 10-15 år sedan, när vi sålde lite till Tyskland, var jag 

övertygad om att detta kommer att sprida sig – att det skulle bli en jättemarknad. Men 

nu kan jag konstatera att det går jäkligt långsamt.” 

 

Val av entry mode 
“Allra helst skulle man vilja driva det i egen regi, för man vet aldrig hur det blir när man 

slår sig ihop med någon.” 

Trots Danielssons uttalande om att han helst driver det i egen regi kommer det under 

intervjun fram att han kan tänka sig att ingå samarbete med andra företag. Nefab, ett 

företag som tillverkar nästan allt inom packetering förutom pallkragar, är ett företag som 

verkar intressant. 

“Jag skulle kunna tänka mig att sätta upp produktion i, eller i anslutning till, deras fabrik 

för att sen använda dem som återförsäljare. Vi skulle kunna finnas där som ett 

komplement till deras sortiment. 

Så nu när jag tänker på det så kan jag tänka mig export, joint venture (eller någon sorts 

samarbete) och egen fabrik - det handlar om att göra det som passar bäst.” 
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4.2 Wexiödisk 

 
”Wexiödisk har gjort ett gediget arbete med att etablera sig på marknaden som ett high 

end-varumärke bland diskmaskiner.” 

 

”Det här är ett typiskt familjeföretag som blev uppköpta av Hackman-familjen från 

Finland. 1995-1998 tog Hackman över allt mer, och 1998 ägde Hackman 100 % av 

företaget. 

2004 börsnoterades Hackman-koncernen på Helsingfors-börsen, och några månader 

senare kom ett bra bud från Nordic Capital. Strax innan deadlinen kom ett ännu bättre 

bud från en italiensk affärsman, och plötsligt var vi italienägda.” 

 

Det är Sale Area Managern, Sven-Arne Hedell, som på hans kontor börjar berätta om 

Wexiödisks historia för att sen summera det till att de numera är ett av 67 varumärken 

som är fördelade på 36 producerande bolag och koncernen, ALI Group, är näst störst i 

sin bransch. 

  

Wexiödisks ledning finns, trots att de ingår i en italiensk koncern, kvar i Växjö. 

”Det unika med den här familjen är att det inte finns några krav på oss att vi ska slås 

ihop med andra företag, att vi ska ha samordningsfördelar eller något sånt. Ägaren, 

Dotori Beri, är en mycket klok man som började från noll på 60-talet, och idag äger 92 

% av den här koncernen.” 

 

”Vi har alltså inga krav på att vi ska slå ihop våra diskmaskinsutvecklare med dem nere i 

Italien eller i USA, det skulle inte fungera. Inom gruppen samarbetar vi med viss 

försäljning av maskiner som andra inte har i sitt sortiment. Uppstår det ett naturligt 

samarbete är det helt ok, men det drivs inte på från centralkontoret att vi ska slå ihop 

våra styrkor. 



 

 41 

Vi har ett krav på oss att leverera en viss förtjänst, och så länge vi uppfyller det får vi 

vara ifred. Vad som händer den dagen vi inte kan leverera efter målen kan man bara 

spekulera i.” 

 

Risken, eller oron, för att Wexiödisks produktion ska flyttas utomlands ser Hedell som 

liten: ”De märkerna i koncernen som inte har egen produktion, de tillverkas någon 

annanstans och sen använder man varumärket.” 

Hedell ger oss några exempel från koncernen där produktionen är lagd till andra företag 

men säljs under ursprungliga varumärken: ”Här i Växjö tillverkar vi till exempel Metos, 

eller i alla fall deras övre segment”. 

Hedell syftar här till Metos premiumprodukter som går i linje med Wexiödisks egna 

sortiment av hög kvalité. De lägre segmenten i Metos sortiment tillverkas av en fabrik i 

Tyskland och de kompletterar således varandra väl inom koncernen. 

 

”Vi tillverkar också till vår japanska partner och till våra huvudimportörer i Holland, och 

allting är i det högre segmentet.” 

 

Efter inträdet i Ali-koncernen gjordes försök att Wexiödisk skulle sälja produkter från det 

lägre segmentet som tillverkats av ett italiensk företag, men den försäljningen har aldrig 

fungerat. ”Det passar inte in i vår portfölj helt enkelt.” 

 

Den främsta skillnaden mellan det lägre och det högre segmentet är främst materialet 

enligt Hedell: ”De billiga diskmaskinstillverkarna använder väldigt mycket plast och det 

är ett relativt kortlivat material. Våra diskmaskiner däremot har en beräknad livslängd på 

10-15 år som underhålls utan vidare.” 
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Wexiödisk internationellt 
”Om vi då talar om Indien så kan man säga att det är en väldigt omogen marknad, 

där man bara tittar på priset.” 

 

”Det är en ung marknad och vi har egentligen inte så mycket att hämta där idag. De 

flesta som jobbar med business där är väldigt duktiga på siffror, men de kan väldigt lite 

om diskmaskinskvalité. Men det finns undantag; 5-stjärniga hotell ska ha ´top of the 

line´, och det finns ett antal sådana i Indien. De fem-, sex- eller sju-stjärniga hotellen är 

alltså vår marknad, om än en liten sådan.” 

 

Men Wexiödisk är inte ensamma om att vilja ha dessa lyxhotell som kunder, långt 

därifrån. För den stora massan i Indien handlar det som sagt om priset, men för dessa 

kunder handlar det om att ha det bästa. Hedell fortsätter: ”Där finns våra största 

konkurrenter, och det är tyska bolag. Två tre tyska tillverkare som också är high-end, 

eller i alla fall vill vara det. 

Vi har ömsesidig respekt för varandra, men en av de tyska tillverkarna har gjort ett 

bättre jobb i marknadsföringen än i produktionen om man säger så. Tekniskt sätt är jag 

inte så imponerad, men marknadsmässigt – hatten av.” 

 

Den främsta konkurrenten på den indiska marknaden är tyska Meiko, som startade på 

30-talet, som tillverkar liknande produkter som Wexiödisk men med skillnaden att Meiko 

är 4 gånger större. ”Det spelar ingen roll vilken marknad vi vill in på, så är Meicho där – 

så pass stora är dem. I Indien har de till exempel startat egen försäljning tillsammans 

med en lokal partner.” 

 

Det finns inga inhemska konkurrenter idag, men två av Wexiödisks största konkurrenter 

har produktion i Kina sen 12-15 år tillbaka så de har naturligtvis helt andra 

tillverkningskostnader. Vid frågan om Wexiödisk kan tänka sig att flytta produktionen för 

att kunna konkurrera prismässigt svarar Hedell: ”Det här företaget diskuterar inte att 

lägga ut tillverkning någonstans. Vi köper in vissa lokala kompletterande produkter, men 

själva grejen med företaget är att skapa sysselsättning i Växjö. Så enkelt är det.” 
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Resultatet av detta blir då att Wexiödisk förlitar sig helt på exporten, som har varit ett 

tydligt inslag i företaget sedan starten. ”På 70-talet köpte Electrolux upp ett lokalt 

företag för att sedan lägga ned det – en beprövad metod för att bli av med konkurrens. 

Två bröder slutade på företaget ett halvår innan förvärvet och grundade då Wexiödisk 

tillsammans med en tredje bror. Efter 10-11 år var de större i Sverige än Electrolux, sen 

har det tickat på. Electrolux har ingen tillverkning i Sverige längre, och Wexiödisk har 

mellan 60-65 % av den svenska marknaden. 

Med den dominansen kan vi inte växa på den inhemska marknaden längre, det finns ett 

tak som man inte kan komma över. 

Därför började man på 80-talet titta på export och då främst till den nordiska marknaden 

innan man utnyttjade sina kontakter för att sälja mycket i Australien.” 

 

I och med att Wexiödisks export var så pass lyckad under 80-talet har man fortsatt efter 

samma modell och de är till exempel den största diskmaskinstillverkaren i Holland. Av 

deras tillverkning går 70-75 % på export, men här säger Hedell att även den europeiska 

marknaden börjar nå någon slags mättnad. 

 

Wexiödisk, och då speciellt Sven Hedell, har länge jobbat med den asiatiska 

marknaden; ”Vi har varit i Korea några år vilket är en tuff marknad och i Japan, där vi 

har ungefär 1200 diskmaskiner ute, har vi funnits sedan -98. 

Både Japan och Korea är helt annorlunda än den Indiska marknaden, otroligt 

välutvecklade och teknologiska. Korea är visserligen ett splittrat land men utvecklingen 

där är enorm. De är inte på japans nivå men de är en bra bit på väg.” 

 

”Fördelen med den indiska marknaden är att de har ett rättsystem som grundar sig på 

engelska principer, till skillnad från Kina där vi rent ut sagt inte har en aning om hur det 

fungerar. Hur det styrs och ställs bakom ridån i Kina vet ingen, det är ett helt annat 

system. 

Även om Indiens system grundar sig på engelska juridiska principer så är det oerhört 

byråkratiskt och tungjobbat.” 
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Hedell berättar en anekdot från mässan i New Delhi dit Wexiödisk fraktade en maskin 

för uppvisning: ”Vi skickade ned maskiner som skulle tas tillbaka till Sverige igen, och 

det tog 7 månader innan de var hemma och kostnaden översteg nästan värdet på 

maskinen. Indisk byråkrati är något helt annat, vi var tvungna att lägga en stor summa 

pengar i pant för att vi inte skulle sälja dem i Indien – och de pengarna satt de på under 

en lång tid. Oerhört segt.” 

 

Den export de har idag till den Indiska marknaden sköts via en återförsäljare i 

Bengalore och problemet med den staden är att den inte riktigt  har klarat av den allt 

stigande befolkningsmängden. 

”För 30 år sedan bodde det 1 miljon människor i Bengalore, nu är det närmare 4 

miljoner – och alla har köpt en bil. Infrastrukturen i Indien är ett stort problem, och 

mycket beror på dess storlek.” 

 

”Problemet med Indien är att det är en kontinent. Det är stort som tusan med 

tätbefolkade städer men däri mellan är det ingenting, om ni tillåter att jag överdriver 

något” 

 

För Wexiödisks del har dessa långa avstånd mellan städerna inneburit antingen dyra 

transporter med flyg, eller tidskrävande transporter med tåg. Att förflytta sig från 

Bangalore till New Delhi landvägen tar flera dagar vilket försvårar, om inte helt tar bort, 

möjligheten för teknikerna att förflytta sig. 

För att ta sig runt dessa problem använder sig Wexiödisk av en återförsäljare som har 

ansvar för både försäljning och service av maskinerna. 

”Vi har krav på våra importörer att de ska ha utbildad personal innan vi gör affärer, 

annars förstörs varumärket på sikt. Så i Indiens fall har vi haft tekniker här (i Växjö) på 

utbildning i flera omgångar – både för utbildning och vidareutbildning.” 
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”Indien är helt annorlunda än Sverige både vad gäller utbildning och kultur. Ska man 

vara verksam på den marknaden måste man ha hjälp av någon lokal aktör som vet hur 

saker och ting fungerar, annars har man ingen chans.” 
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Wexiödisks återförsäljare är, enligt Hedell, en allt för liten aktör med allt för många 

produkter i sortimentet för att fungera optimalt. Deras största konkurrenter har alla egen 

produktion eller försäljning i Indien, men för Wexiödisks del ligger faktiskt inte Indien 

högst på listan. 

”Både England och Kanada låter, för min del, mer intressant att satsa pengar i på 

kortare sikt. Men Indien finns där i tankarna och en större expansion dit kan vara 

intressant på lång sikt.” 

”När Indiens marknad är mer mogen, och inte bara kollar på priserna, då kan vi ta större 

plats. Men det tar ett antal år innan det finns kunder för oss på en marknad, om vi inte 

räknar med 5-stjärniga hotell.” 

 

Men det är inte riktigt hela sanningen, de har också en långsiktig plan med att sälja via 

återförsäljare idag; ”Strategin vi har med den indiska importören är att han ska etablera 

oss i dessa olika befolkningscentrum och där finns vi nu i de flesta större städer. Med 

tanke på att Indien är uppdelat i olika regioner måste vi också kolla på möjligheterna att 

ha flertalet återförsäljare som kan visa upp och stödja oss på lokal nivå.” 

 

”Hotellen i Indien, i alla fall de flesta, föreskrivs av konsulter och det finns ett fåtal väldigt 

starka konsulter i Indien där de flesta är från England. Och vi har upptäckt att vårt 

varumärke inte är tillräckligt välkänt hos konsulterna i U.K. vilket också har påverkat oss 

i Indien.” 
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4.3 Boss Media a GTECH company 

2008 blev Boss Media uppköpta från Stockholmsbörsen av det stora företaget GTECH 

och i samma veva förvärvades även två andra bolag som idag är Boss Medias 

systerbolag. Ett av dessa bolag ägde sedan tidigare ett bolag i Indien, Spring Board, 

och där har de nu anställda i Hyderabad. “I samband med att vi blev uppköpta togs 

också beslut om att vi skulle outsourca verksamhet till ytterligare ett företag som heter 

Sierra Atlantic. På ett år gick vi från ingenting till 95 konsulter i Hyderabad.” 

 

Vi talar med Jesper Svensson som är Head of Development på GTECH och han har vid 

flertalet tillfället jobbat i Hyderabad, Indien, tillsammans med konsulterna. De förlängde 

varje utvecklingsavdelning med en gren i Indien; “Vi försökte att alltid ha svenska 

utvecklingschefer och sen svensk personal på plats tidvis - vi reste lite fram och tillbaka. 

Team-leaders var också indier och de i sin tur hade en on-site delivery manager som 

arbetade från kontoret i Växjö som fungerade som länken mellan oss. Om vi hade 

problem tog vi upp det med managern i Växjö för att han i sin tur skulle kontakta team-

leadern i Indien.” 

 

“Vi testade att dels ha helt självförsörjande team i Indien, men också med mixade team. 

Det som fungerade bäst var att arbeta med hel-indiska team som fick ett uppdrag att 

slutföra, sen fick de lösa det bäst de ville, utan att ha tidsskillnaden till Sverige som 

störande moment.” 

 

“De största skillnaderna var inte kompetensmässigt, utan snarare rent kulturellt 

samarbetsmässigt.” 

“I en internationell kontext ses nog vi svenskar som ganska oartiga, och går gärna 

´pang på rödbetan´. När vi  svenskar ska diskutera problem vill vi helst inte prata om hur 

det är med familjen innan mötet, utan vi går gärna direkt på problemet för att kunna lösa 

det så fort som möjligt.” 

“Vi upplevde det som att de tyckte vi var ohövliga och de hade svårt för att säga ifrån 

om någonting var fel. De sa ´ja´ väldigt ofta, medan vi svenskar gärna ville veta mer om 
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problemen för att kunna adressera dem på ett korrekt sätt. De tyckte alltid att allting var 

bra, och att vi låg bra till tidsmässigt vilket många gånger visade sig vara fel i 

slutändan.” 

 

Själva anställningarna och företagandet i landet gick väldigt bra då allting sköttes av 

konsultbolaget Sierra Atlantic som redan var etablerade på den indiska marknaden. 

Även fast Svensson jobbat på plats i Hyderabad kan han inte säga att han stött på 

några politiska problem, men han säger att det politiska läget är lite annorlunda än här 

hemma i Sverige; 

“Det politiska läget i Hyderabad är lite speciellt då de lever under ständigt terrorhot från 

Al-Qaida. 

Det är ofta oroligt i staden med studentuppror och liknande incidenter, så det händer att 

personalen inte tar sig till arbetet då vägspärrar sätts upp. 

 

I Sverige talar man mest om IT-säkerhet och fysisk säkerhet mot server-rum, men där 

hade man ett annat tankesätt. 

Vårt företag höll till på ett campus där bussar hämtade upp de anställda, och de 

tvingades ta alternativa rutter för att kringgå oroliga delar av staden. De fick också leta 

efter bomber med hjälp av speglar under bilarna och vägspärrar för bombhot var inte 

heller ovanligt. 

En helt annan verklighet än vår egen helt enkelt. Men efter att man varit där några 

gånger blev det en del av vardagen, man blev avtrubbad.” 

Svensson menar att det inte bara var ett problem för svenskarna när de var på plats i 

Hyderabad, utan att det också var besvärande när man insåg att de man arbetar 

tillsammans med kan råka illa ut. 
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Boss Medias uträde från marknaden 
 
Svensson berättar att de lämnat den indiska marknaden för att istället satsa på 

ukrainska företag, men för att förstå varför de lämnade Indien måste man förstå hur 

deras arbete gick till; 

“I Indien jobbade de främst med systemutveckling, alltså programering och testning. För 

att bli bra programerare, för till exempel vår poker-plattform, krävs ungefär ett års 

introduktion där man är riktigt produktiv. 

Kring 2009 tog den Indiska ekonomin ett glädjeskutt, vilket gjorde att vi hade en 

personalomsättning på 45 % inom några av våra team. Personalen såg sig om efter 

andra jobb och fick 30-procentiga löneökningar - så vi hade en extremt stor 

personalomsättning.” 

 

“Detta gjorde att allting vi investerat på utbildning plötsligt försvann och vi fick börja om 

igen, och det här hände flera gånger. Då kände vi att det inte längre var lönsamt för oss 

att hålla igång verksamheten där. 

 

När vi ber Svensson berätta hur han ser på den indiska IT-branschen i relation till den 

svenska nämner han löner och kunskap som de främsta faktorerna; 

 

“Den primära IT-businessen i Indien är rena konsultbolag som bygger väldigt stora 

konsultlådor, där Microsoft kan nämnas som ett bra exempel. De har oerhört stora 

utvecklingscentrum, till exempel i Hyderabad, där man bygger väldigt stora konsultlådor 

som får en bra effekt på grund av den relativt billiga arbetskraften. 

Det är inte alls så vi jobbar i Sverige, här bygger vi hellre kring kunskapsintensiva bolag 

som kanske är mer entreprenöriellt drivna och ledda.” 

Som tillägg till detta menar också Svensson att det är något statusrelaterat att jobba för 

stora och välkända varumärken; “Individuellt kollar man ofta på den som har störst 

varumärke, inte den som har den mest spännande arbetsuppgiften eller jobbar med att 

utveckla bäst produkter.” 
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Att det inte fungerade berodde dock inte enbart på snabb löneutveckling eller på att 

GTECH inte hade tillräckligt hög status bland personalen, även om det var 

bakomliggande orsaker till problemen. 

“Nu satsade vi hårt med 95 personer på ett år vilket var väldigt stort för oss. Vi 

dubblerade hela vår utvecklingsavdelning på en kort tid och det var inte bra. Det gick 

alldeles för fort och resultatet var att vi tappade fart här i Sverige då vi var tvungna att 

utbilda dem.” 

 

“Vi kategoriserar våra arbeten i fyra olika komplexitetsgrader där 1 är väldigt enkelt och 

4 är väldigt svårt. Vi hade svensk personal som klarade av nivå tre och fyra, men de fick 

träna folk i Indien för att de skulle klara av nivå 1. Då kom vi aldrig vidare, då 

personalen i Indien slutade innan de kom upp till samma nivåer som personalen här 

hemma i Sverige. Det är inte ekonomiskt försvarbart.” 

 

Istället för att utöka varje utvecklings-team skulle de, enligt Svensson, också valt att 

förlägga enstaka produkter till de indiska konsulterna. “Vi skulle ha valt enstaka 

produkter och lagt över allt ansvar på dem, allt från kravinsamling och utveckling till test 

och leverans. Framförallt för att ´over headen´ med att kommunicera och synkronisera 

mellan avdelningarna tar oerhört mycket kraft och energi. 

Då hade det varit bättre att ha ett SLA (service-level agreement) mellan avdelningarna 

och att vi beställde tjänster och de levererade. Hur de löser det, när de löser det och 

med vilka resurser skulle inte spela någon roll. Men så här mycket betalar vi, sen får de 

lösa det hur de vill.” 

 

När vi frågar Svensson om han kan se en ny satsning av GTECH i Indien får vi ett 

ganska oväntat svar: “Det känns som att vi måste ha en långsiktig plan, och Indien 

känns inte långsiktigt av den anledningen att deras ekonomi går så bra. Det gör att folk 

kan byta jobb två gånger per år och få 30 % i lönehöjning varje gång, vilket är 

problematiskt för kunskapsintensiva branscher som vår.” 
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4.4 Viking Swed-Ind Products Pvt Ltd, Andreas Axelsson 

 
Affärsidén föds 

“Vi jobbade i Indien under några år och kom då i nära kontakt med 

”gräsrotsbefolkningen” som visade väldigt stort intresse för mitt snus hela tiden. Så 

varför inte sälja det till dom?” 

- Andreas Axelsson 

 

Under 2003, då idén till en snusfabrik föddes,befann sig Andreas Axelsson och hans far 

på plats i Indien för att arbeta inom byggindustrin och det var också där de kom i 

kontakt med deras framtida indiska affärspartner. “Jag brukar vara duktig på att komma 

på själva idén och sedan får någon annan ”nappa på den” - och det gjorde min far.” 

 

“Vi hade då kommit i kontakt med en man vi vände oss till så snart vi behövde 

specialprodukter till våra byggen, och även han var intresserad av att byta bransch. Vi 

inledde en dialog med honom och fick intrycket av att det var en väldigt bra kille, och 

den synen har egentligen inte förändrats med tiden. Problemet var kanske att han inte 

heller hade någon insikt i tobaksbranschen.” 

 

Redan här får vi uppfattningen att Axelssons samarbete med den Indiske affärsmannen 

kanske inte blev bra i slutändan, men han han håller fast vid att det var rätt att inkludera 

honom i företaget genom att skapa ett joint venture där aktierna var jämt fördelade; “Om 

vi skulle kunna använda hans expertis och kunskap om landet och marknaden var det 

viktigt att han ville skydda sina egna intressen också. Det gav oss också en bättre 

trovärdighet i landet, istället för att det bara vara ´ett företag från utlandet´. Det fanns en 

viss trygghet också när man själv inte hade någon insikt i byråkratin. För vår del fanns 

det egentligen inga andra alternativ.” 
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Viking Swed-Ind Products Pvt Ltd i Indien 
 

“Det var jäkligt taskig timing kan jag säga” 

 

Utan förskunskaper om produkten, förutom vetskapen att snus innehåller tobak, salt och 

vatten, och utan någon egentlig kunskap om marknaden beslutade sig de tre ägarna för 

att öppna en fabrik för att försöka lägga grunden till en verksamhet. 

 

De började då med en småskalig produktion för att tillgodose behovet som behövdes för 

en lansering. “Vi försökte göra allting så enkelt som möjligt, med fokus på enkel 

tillverkningsprocess - vilket vi också lyckades ganska bra med tycker jag. Vi lyckades få 

fram en produkt som jag kände att var helt acceptabel med en tillverkningsprocess som 

inte var allt för komplicerad. Den kunde skötas i annan regi utan krav på att någon av 

oss skulle vara på plats.” 

 

“Där gick det åt en hel del resurser och i samband med vår lansering började de ändra 

synen på tobak i landet. Det var jäkligt taskig timing kan jag säga.” 

 

“The Cigarettes and Other Tobacco Products Act (COTPA), adopted by Parliament in 

2003, bans tobacco advertising and smoking in public places, forbids the sale of 

tobacco products to children under the age of 18, and restricts sponsorship of sports 

and cultural events by tobacco manufacturers.” 

 - Center for Global Health Research (2010) 

 

I samband med COTPA, och att indiernas syn på tobak förändrades, höjdes även 

skatterna på tobak vilket drabbade många små tobaksföretag hårt. Andreas fortsätter: 

“En tanke var också att ha produktion i Indien och sälja till den svenska marknaden, 

men ungefär samtidigt som skatten höjdes i Indien fördubblades tobaksskatten i Sverige 

också.” 

 



 

 53 

“Vår indiske partner började då tala om att vi kanske inte skulle redovisa all vår 

försäljning och det kändes fel direkt. Han berättade skrönor om andra tobaksförsäljade 

om hur de hade kassaskåp hemma fyllda med guld. 

Vi förstod att det var den ´Indiska modellen´ att göra affärer, men det kändes inte rätt.” 

 

“Men det var egentligen produktionen som fascinerande mig, medan marknadsbiten 

aldrig var min grej. Jag kan känna retrospektivt att det var där vi bommade lite. Vi köpte 

allting de indiska experterna tycker man ska göra, utifrån deras ´textboksexempel´ för 

hur man lanserar en produkt. Jag vet inte om det var riktigt passande för 

tobaksbranschen, och då speciellt för snusbranschen..” 

De valde, utifrån gängse indiska teorier, att lansera sin produkt i ett gruvdistrikt i östra 

delen av Indien, vilket gick stick i stäv med Axelssons tycke; “Vi var ganska 

misstänksamma från början, det fungerar inte att sitta i ena änden av Indien och grunna 

på hur det går med försäljningen i andra änden.” 

Om de hade följt deras ursprungliga tanke hade produkten först lanserats i Dharavi på 

västkusten, som är ett av Asiens största slumområden.”Där är otroligt många som bor i 

Dharavi och det området känner vi väl till. Under åren vi jobbat med byggen hade vi 

anlitat lokal arbetskraft och vi hade gott förtroende för dem, och vi hade hellre sett att 

vår snusförsäljning gick genom dessa kontakter istället. På så vis hade vi, med hjälp av 

deras lokalkännedom, förankrat produkten småskaligt till en början för att sedan kunna 

utvidga försäljningen. 

 

Viking Swed-Ind Products Pvt Ltd uträde från marknaden 
Verksamheten rullade på några några månader, men kostnaderna var väldigt höga 

jämfört med den knappa volym som såldes. Ungefär vid den här tidpunken fick de 

också kontakt med en större leverantör av tobaksvaror som bland annat levererade 

råtobak till Swedish Match; 

“De var själva intresserade av att börja tillverka snus, och det var en ganska rolig och 

intressant dialog. Man är kanske något naiv som svensk, och vi blottade oss ganska 

mycket. Hur vi producerade och framställde snuset, vilket ledde till att vår dialog dog ut. 

De försvann när de fått den information de ville ha – det var så det kändes i alla fall.” 
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Det var också det som var nådastöten, om ni tillåter uttrycket, som fick Axelsson att ge 

upp projektet; “Du måste ha ett stort tålamod om du ska klara av att leva och bo i 

utlandet, utan någon annan inkomst. Man måste dra sig ur innan det är för sent.” 

 

4.5 Volvo - Per-Olof Danielsson, Chef Structure and Durability Europe 

Per-Olof jobbar med produktutveckling för Volvo och är chef för den avdelning som 

jobbar med hållfasthetsberäkning med inriktning mot främst anläggningsmaskiner. 

Företaget har utvecklingsavdelningar i både Europa och Indien och Per-Olof delar sin 

tid mellan de båda avdelningarna. Den indiska avdelningen startades 2007 och 

anledningen till etableringen var dels lönenivån och dels kompetensen. Lönenivåerna är 

fortfarande låga i Indien, särskilt med europeiska mått mätt, och de indiska ingenjörenas 

kompetens är samtidigt hög. Förutom dessa aspekter har en annan anledningen till 

etableringen varit för att kunna anpassa sin försäljning till Indien men även till de övriga 

BRIC-länderna. Vid expansionen valde man att öppna en filial bredvid Volvo lastvagnar 

vilket kändes naturligt då dessa redan fanns etablerade i landet. BRIC-marknaden är 

enorm och för ett företag som Volvo så är det självklart att man vill ha en del av kakan.   

 

En grundläggande skillnad som Per-Olof uppmärksammat är hur synen på kvalité skiljer 

sig åt mellan den europeiska och den indiska marknaden. De maskiner Volvo säljer i 

Sverige har mycket hög driftsäkerhet och målet är att de ska kunna vara i bruk 98 

procent av tiden utan att behöva service. Att bygga maskiner som ska klara detta mål 

kostar mycket pengar vilket leder till att priset på maskinerna således blir högt. De 

indiska entreprenörerna är många gånger inte beredda att betala dessa summor då 

priset anses viktigare än kvaliteten. Detta har lett till att Volvo försökt anpassa sig till 

efter vad som säljer; alltså lägre pris men också sämre maskiner. Man kan ju fråga sig 

om en sådan strategi på sikt inte riskerar att skada Volvos varumärke men Per-Olof 

menar att detta inte är speciellt troligt då man har en rad andra varumärken som man 

skulle kunna använda om man ville.  
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För många indier är det viktigt att jobba för ett stort och välkänt varumärke och Volvo 

passar väl in i denna kategori. Detta gör att Volvo tack vare sitt varumärke inte behöver 

betala lika höga löner som många av konkurrenterna vilket självklart är positivt. Per-Olof 

upplever att arbetsmoralen i Indien är hög och många lever verkligen för sina jobb. 

 

Volvos storlek blir tydlig då vi frågar Per-Olof om Volvo sätter något tryck på sina 

underleverantörer för att få dessa att etablera sig på de marknader där Volvo finns. 

Detta har Per-Olof inget svar på utan hänvisar till att Volvo har en global inköpsstrategi 

som helt styrs av inköpsavdelningen.  

 

När det kommer till kulturella skillnader menar Per-Olof att "man kan inte skicka ett 

blankt papper till dem" och menar med detta att indierna är väldigt noggranna med att 

följa en hierarkisk ordning och denna bryter man inte gärna. Man har försökt få till en 

plattare organisation där alla ska ha möjlighet att framföra sina idéer men det har visat 

sig vara svårt att ändra på deras invanda beteende. Per-Olof menar vidare att många 

av indierna är väldigt duktiga teoretiskt men inte lika bra praktiskt. De är i många fall lite  

“fega” och vågar inte riktigt ta för sig. Därför måste man specificera arbetsuppgifterna 

noga innan man ger dem till den indiska avdelningen så att alla vet exakt vad som ska 

göras.  

 

Infrastrukturen i landet påverkar alla företag och främst är det bristen på bra vägar och 

elektricitet som ställer till det för företagen. Fabrikerna tvingas stå ut med ständiga 

strömavbrott och det dåliga skicket på vägarna gör att transporterna tar mycket längre 

tid än de egentligen skulle behöva ta.          

 

När det gäller arbetspolitik och andra politiska beslut har Per-Olof ingen koll utan säger 

att Volvo har anställda i Indien som sköter detta och således är detta inget han behöver 

fundera över.   
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Per-Olof avslutar med att säga att även om Indien på senare tid blivit populärt för 

utländska företag så är det inte alla som lyckas här. “Jag tycker vi har lyckats nu, även 

om det tog tre år...”       

 

En annan anledning till att ha utvecklingsavdelning i Indien är för att kunna anpassa sin 

försäljning till Indien men även till de övriga BRIC-länderna. När man valde 

expansionssätt blev det självklart att öppna en filial bredvid Volvo lastvagnar som redan 

fanns etablerade i landet. 
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5. Analys 
Vi har använt oss av en tematisk analys där vi, med stöd från Hill mf.l (1990) teorier, valt 

teman från resultatet av våra fallstudier att undersöka. 

Analysen är uppdelad i tre delar där den första behandlar fallföretagens strategiska 

variabler i antingen deras val av entry mode eller i deras nuvarande verksamhet i 

Indien. I analysens andra del behandlas företagens omvärldsvariabler och hur de har 

påverkat våra fallföretag. 

I den sista delen behandlar vi, utifrån våra fallföretag, de kostnader som är förknippat 

med en expansion till Indien. 

5.1 Strategiska variabler 

I Hill m.fl (1990) modell finner vi att de skiljer på globala och multinationella strategier 

där de menar att den senare är baserat på tanken att nationella marknader skiljer sig så 

pass mycket åt att en strategi inte är adekvat för uppgiften. Den globala strategin å 

andra sidan utnyttjar storskaleproduktion där likheter mellan marknader har identifierats. 

Standardiserade produkter som kan produceras i stora volymer kan passa en homogen 

global marknad väl. 

Denna modell är främst framtagen för MNF då den antingen syftar till att företag har 

resurser att lägga på analyser av nya marknader (för att skapa en multinationell 

strategi) eller att de har så pass stor produktion att en storskaleproduktion kan utnyttjas 

med hjälp av en global strategi. 

 

Våra studier pekar dock på att de SMF som ingår i en global koncern inte alltid har 

möjligheten att göra ett aktivt val själva gällande deras internationaliseringsstrategier. 

Boss Media blev uppköpta av en global koncern och i och med det ändrades även 

deras internationella strategi där arbetsuppgifter numera skulle läggas på konsulter i 

Indien. GTECH, som numera är ägare av Boss Media, har vad Hill m.fl. (1990) kallar en 

global strategi där verksamheten såg lika ut på alla marknader.  
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AD-Trä ingår inte i någon stor koncern men har egentligen inte heller helt fria 

valmöjligheter när det kommer till internationaliseringsstrategin. För deras del är det 

främst kunderna som bestämmer till vilken marknad expansionen ska ske, och i viss 

mån även vilket entry mode som lämpar sig bäst. 

 

Detta tyder på att dessa SMF i vår fallstudie har svårigheter att använda sig av Hill m.fl. 

(1990) modell av den anledningen att den är utformad för MNF som har möjligheten att, 

i mycket större utsträckning, påverka strategierna. Vi kan se vissa likheter från våra 

studerade SMF och nätverksmodellen, ursprungligen Uppsalaskolan (Johansson & 

Vahlne, 2009), där företagandet sker genom relationer, även om det i våra studier 

visade sig att det inte alla gånger var ett val att ingå i dessa nätverk. Dessa styrande 

relationer kan alltså påverka företagens internationaliseringsstrategi. 

 

Entry timing 
Ett annat förhållningssätt till internationaliseringsstrategier är att, som Johnson och 

Tellis (2008) förespråkar, grunda strategin på val av entry mode och entry timing istället 

för global respektive multinationell strategi. Deras forskning visar att företag som 

etablerat sig tidigt på den indiska marknaden har varit mer framgångsrika än de som 

kommit efter, men vår studie pekar på att SMF kan ha svårt att etablera sig tidigt. 

 

Wexiödisk var inte först in på marknaden då Hedell, Sale Area Manager för Wexiödisk, 

menar att ett stort MNF redan hunnit etablera egen försäljning i Indien. Wexiödisk som 

inte ville ta riskerna som en etablering av ett varumärke på en tillväxtmarknad kräver, 

säger själva att marknaden inte är redo för deras produkter. Efterfrågan på de 

produkterna företaget tillverkar har fortfarande inte uppnåt de volymer som krävs för att 

det ska vara lönsamt för ett SMF att etablera större verksamhet i Indien. En etablering i 

det här läget skulle innebära en allt för lång förmodad förlustperiod innan det skulle bli 

lönsamt. 
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Viking Swed-Ind Products etablerade tidigt sin verksamhet på marknaden, men 

lyckades aldrig etablera sin försäljning. Lanseringen, och introducerandet av produkten, 

tog allt för lång tid och företaget förlorade mycket pengar utan att försäljningen startade. 

För dem blev förlustperioden allt för lång och de tvingades lägga ner verksamheten och 

detta går tvärt emot Johnson och Tellis (2008) resultat. 

 

5.2 Omvärldsvariabler 

Teman vi undersökt: 

● Landsrisker (politiska och ekonomiska risker) 

● Kultur 

● Konkurrens 

 

5.2.1 Landsrisker (politiska och ekonomiska risker) 

Johnson och Tellis (2008) visade i sin forskning att expansion till en marknad med 

liknande ekonomi som sin egen, mer frekvent uppnår framgång än om företagen 

expanderar till ett land som skiljer sig åt gällande osäkerhet om det politiska, finansiella 

och det ekonomiska läget. Deras resultat är liknande det Johanson och Vahlne (2009) 

kom fram till redan på 70-talet genom Uppsalaskolan, som visade att företag föredrog 

att expandera till näraliggande (både kulturellt och geografiskt) marknader då det fanns 

en svårighet att förstå den utländska affärsmiljön. Hill m.fl. (1990) förespråkar att 

expansionen sker genom ett non equity mode när osäkerheten om marknaden är hög, 

vilket vi också funnit stöd för i vår fallstudie. 

 

Två av våra fallstudieföretag finns idag på den indiska marknaden genom non equity 

mode (se s.19) vilket grundar sig i en försiktighet inför det ekonomiska läget i Indien. 

Enligt Hill m.fl. (1990) är detta rätt strategi att använda, men Johnson och Tellis (2008) 

menar att en rädsla för att våga satsa pengar också kan leda till misslyckande. 

Varken Hill m.fl (1990) eller Johnson och Tellis (2008) teorier går att generalisera på 

alla företag,  
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men vi finner stöd för Hill m.fl. (1990) teorier i våra fallstudier. Osäkerheten om den 

indiska marknaden är hög bland våra fallföretag där alla har olika uppfattningar om 

marknaden, och två fall visar på misslyckande trots att de vågat satsa resurser i equity 

mode. 

 

Vi finner därför stöd för Hill m.fl. (1990) teori både vad gäller Viking Swed-Ind Products 

och Boss Media att det är riskfyllt att satsa i equity mode (se s. 22) i en osäker ekonomi. 

Men å andra sidan är det svårt att veta vad som hade hänt, och hur lyckat det hade 

varit, om AD-Trä och Wexiödisk hade valt något annat än endast export. 

Våra fallstudier visar också att för ett stort företag som Volvo är förutsättningarna helt 

annorlunda då de inte behöverlägga lika stor vikt på att marknaden är osäker, då de har 

mer resurser för att kunna anpassa verksamheten efter marknadens behov. 

 

När forskarna kring internationaliseringsstrategier behandlar landsrisker är det främst 

lagändringar, valutaförändringar, politiska förändringar och det ekonomiska läget som 

ligger i fokus (Hill m.fl. 1990; Johnson & Tellis, 2008). Mckellar (2010) har dock tagit 

diskussionen till en djupare nivå genom att visa att terrorhot påverkar inställningen till en 

etableringen på en ny marknad. Inte sällan har terrordåd varit riktade mot internationella 

handelscentra vilket inte bara är en fara för livet, utan också en fara för landets 

infrastruktur.  

Om landet är ostabilt, vilket man definitivt kan säga att det är om det är under ständigt 

terrorhot, kan det hämma företag i deras vilja att investera i landet vilket i sig kan leda 

till misslyckande (Johnson & Tellis, 2008). 

 

Vi kan i våra fallstudier se att flera av företagen påverkas av fallerande infrastruktur, 

även om det endast var Boss Media som hade erfarenhet av terrorhot. De menade att 

svenskars tankar om säkerhet främst avser IT-säkerhet och fysisk säkerhet mot 

serverrum och andra viktiga kuntpunkter, medan man i Indien hade ett helt annat 

synsätt.  
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5.2.2 Kultur 

Att det kulturella avståndet mellan Indien (tillväxtmarknad) och Sverige (välutvecklad 

marknad) är stort finner vi stöd på i både vår teoretiska referensram (Kumar, 2005; 

Goldman Sachs, 2007) och vår fallstudie. 

Morschett m.fl (2010) lägger stor vikt vid de kulturella skillnader som kan finnas mellan 

två länder och de hävdar bland annat att någon typ av samarbete är att föredra om de 

kulturella skillnaderna är stora, då ett företags kompetens och förmåga är djupt rotat i 

den inhemska marknaden. Att då överföra detta till en ny kultur är svårt och nära 

relaterat till höga inlärningskostnader varpå expansionsformer såsom joint venture eller 

företagsförvärv kan vara att föredra. 

 

Vår fallstudie visar att det var detta synsätt som Viking Swed-Ind Products hade när de 

valde att starta ett joint venture med en indisk affärsman, just för att överbrygga de 

kulturella skillnaderna som fanns. Det visade sig dock vara en svår uppgift då 

företagskulturen, både nationellt och inom företaget, i Indien var mycket olik den 

svenska. Vidare tyder vår fallstudie på att det finns faktorer som inte kan belysas av 

Morschett m.fl (2010) kvantitativa analys som baseras på historisk data.  

Hofstede m.fl (2010) menar till exempel att kultur är något som är inlärt snarare än 

nedärvt och alltså kommer från vår sociala miljö och skiljer sig åt mellan länder. Kumar 

(2005) styrker detta genom att poängtera att det är viktigt att vara medveten om att 

medlemmar av ett samhälle sällan själv är medvetna om sina egna kulturella 

värderingar, och att det kan komma som en chock när man interagerar med andra 

kulturella grupper.  

Dessa kulturella skillnader kan ha stor påverkan på ett företag och även Hill m.fl. (1990) 

förespråkar entry modes med lägre risk då det kulturella avståndet är stort. Men det 

som skiljer Hill m.fl. (1990) modell och Morschett m.fl. (2010) teori åt är att den senare 

grundar sig på historisk data medan Hill m.fl (1990) fungerar som en analysmodell för 

företagarna och kan därför användas för uppdaterad data.  

 

Vår fallstudie tyder också på att det finns en aspekt av kulturen som ingen av de 

undersökta internationaliseringsstrategierna belyser; personalomsättningen. Två av 



 

 62 

våra fallföretag har nämnt detta som en viktig faktor gällande företagandet i Indien, om 

än från två olika perspektiv. 

Boss Media hade stora svårigheter att behålla personalen då den snabba 

löneutvecklingen gjorde att de ständigt sökte nya anställningar. En annan stor orsak 

var, enligt Head of Development på företaget, att det var statusrelaterat hos personalen 

att arbeta för kända varumärken vilket också var en orsak till att folk inte längre ville 

arbeta för ett litet företag som Boss Media. 

Volvo däremot, som är ett MNF, har en hög status på arbetsmarknaden i Indien och 

behövde därför inte betala lika höga löner som många av konkurrenterna. 

 

5.2.3 Konkurrens 

I Hill m.fl. (1990) modell berör man konkurrens endast som en skiftande konkurrens och 

då menas en marknad där förändringarna är snabba inom områden såsom teknologisk 

utveckling, demografi och social struktur där även priserna och investeringsnivån kan 

vara utsatta för stora förändringar. 

För att utöka, eller komplettera, Hill m.fl. (1990) modell har vi i våra fallstudier använt 

oss av Porters ´Five forces´ som skapades för att kunna identifiera fem 

konkurrenskrafter som alla drabbade företaget direkt, och ju fler av dessa som fanns 

närvarande desto mindre attraktiv var marknaden. (Porter, 2004) 

I vår fallstudie framgick det att konkurrensen är en huvudfråga för samtliga företag, 

speciellt om vi utgår från Porters (2004) tankar om att såväl leverantörer, kunder och 

potentiella etablerare ska inkluderas i den kategorin. 

 
Vår fallstudie tyder också på att SMF, i större utsträckning än MNF, har specifka 

produkter som ska fungera på flertalet marknader vilket i sig kan innebära problem. 

Som exempel kan nämnas Wexiödisk som säljer produkter i det övre sortimentet 

(kvalité och prismässigt) och har därför en väldigt liten marknad att vända sig till i 

Indien. De medger själva att konkurrensen från de större företagen (MNF) är påtaglig, 

och detta kan bero på att de kan anpassa sina produkter bättre till marknaden. 
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Vi finner även stöd på detta i vår fallstudie hos Volvo som har tagit fram nya produkter 

som lämpar sig bättre för tillväxtmarknader där priset går framför kvalité. Detta grundar 

sig i vilka resurser företaget har, och är villiga att investera, för att bli konkurrenskraftiga 

på en ny marknad och där är skillnaden naturligtvis stor mellan SMF och MNF. 

 

Johnson och Tellis (2008) påpekar att företag med goda resurer lättare kan köpa sig 

framgång genom att förvärva kunskap från andra företag, och att stora firmor har 

mycket bättre förutsättningar att överleva lågkonjunturer och svängningar i 

försäljningen. 

För SMF är ofta MNF med goda resurser ett hot av just de anledningar Johnson och 

Tellis (2008) tar upp, och vi har sett tydliga tendenser av detta i vår fallstudie när Viking 

Swed-Ind Products mer eller mindre blev utslagna av de stora aktörerna på marknaden. 

 

5.3 Transaktionsvariabler 

Teman vi undersökt: 

● Kunskap 

● Resursåtgång 

● Firm size 

 

Hill m.fl (1990) trycker på riskerna med att dela med sig av kunskap genom till exempel 

licensiering, franchising eller joint ventures. För SMF kan det vara kostsamt att föra över 

kunskap till någon annan del av organisationen vilket vår fallstudie också visade; Boss 

Media genomförde långa resurskrävande utbildningar på all personal som arbetade för 

dem, och med tanke på den höga personalomsättning företaget hade under sin tid i 

Indien var detta en stor kostnad. Inte bara ekonomisk utan risken för att företagsepcifik 

kunskap, explicit (Hill m.fl. 1990), skulle nå någon av konkurrenterna ökade i takt med 

att personalen bytte arbetsgivare.  
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Vi kan också se av vår fallstudie att kunskapsöverföring, och därmed förenliga 

transaktionskostnader, är av stor vikt även för de SMF som har valt export som entry 

mode. För att illustrera detta kan Wexiödisk tas som exempel: Deras export går via en 

återförsäljare som sedan säljer produkterna och sköter service på plats i Indien, och för 

att detta ska kunna kvalitetsäkras genomför de utbildning (för återförsäljarna) vid 

fabriken i Växjö. Vi kan, med stöd från Hennart (2010), säga att Wexiödisk varken 

använder prissystem eller hierarkiskt system utan snarare en blandning av de bägge. 

Wexiödisks återförsäljare är visserligen en egen företagare som får betalt baserat på  

output (prissystem), men de fungerar samtidigt som en anställd då utbildning och 

kvalitetskontroll ligger på Wexiödisks bord (hierarkiskt system). Vidare kan vi se att 

dessa SMF (Wexiödisk och återförsäljaren) har problem på grund av sin, i 

sammanhanget, ringa storlek; återförsäljaren har för många produkter i sitt sortiment 

och visar således för lite engagemang för Wexiödisks produkter (enligt Hennart (2010) 

ett skolkande beteende). Samtidigt kan Wexiödisks engagemang ifrågasättas då de 

fortfarande använder sig av samma återförsäljare trots den långsamma etableringen på 

den indiska marknaden.  

 

Även detta är företagsspecifik kunskap (Hill m.fl. 1990) som är överförbar mellan parter, 

men det finns två risker associerat med detta förfarande; Den första tar Porter (2004) 

upp i sin modell genom att nämna potentiella etablerare som en av fem 

konkurrenskrafter, och i Wexiödisks fall skulle återförsäljarna kunna räknas i till denna 

kategorin. Inte nog med att de saluför produkterna på en marknad de känner till väl, de 

får också utbildning direkt från producenten om hur man genomför service på 

desamma. Även om steget att gå från återförsäljare till producent är långt, så är det 

likväl en risk att räkna med enligt Porter (2004). 

 

Den andra aspekten är det som Hill m.fl. (1990) kallar tyst kunskap som inte går att 

överföra till andra företag (eller personer) som då kan handla om humant kapital eller 

kunskap om tillverkningsprocesser. Om Wexiödisk har utbildning för att kvalitetssäkra 

exporten måste de ställa sig frågan om de verkligen kan överföra all den kunskap som 

krävs för att hålla samma höga kvalité som de strävar efter här hemma i Sverige. 
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AD-Träs främsta konkurrensfördel är att deras produktion är effektivare än vad som 

finns på den indiska marknaden idag. Även detta klassas som företagsspecifik kunskap 

(Hill m.fl., 1990) där risken finns att konkurrenter lär sig samma saker 

(tillverkningsprocessen) som resultat av fel entry mode. Vidare menar de att de inte är 

främmande för att ingå samarbete med andra företag, och då kanske speciellt ett MNF 

inom förpackningsbranschen. 

 

Vår fallstudie visar dock att MNF kan vara svåra att samarbeta med då SMF har lätt att 

förlora kontrollen över företagsspecik kunskap, där Viking Swed-Ind Products återigen 

får statuera ett exempel för hur lätt ett SMF kan tappa sin konkurrenskraft. 

 

Firm size 
Johnson och Tellis (2008) visar i deras forskning att SMF har större framgång på 

tillväxtmarknader än vad MNF har, vilket går emot många av de argument de själva 

inkluderar i deras forskning. Det går även emot stora delar av vår fallstudie där vi bland 

annat visat att MNF utgör en stark konkurrenskraft vad gäller både försäljning och 

produktion. Vilken roll spelar då storleken på företaget? 

Stora MNF har resurser för att överleva eventuella förlustperioder i samband med 

etablering på nya marknader vilket inte alltid fallet för de små och medelstora företagen 

(Root, 1994; Johnson & Tellis, 2008). 

 

Vår fallstudie tyder på att storleken på företaget vid en expansion är av största vikt; för 

Viking Swed-Ind Products var det främst de ekonomiska resurserna som låg till grund 

för, det allt för tidiga, utträdet från marknaden då ett större företag förmodligen hade 

kunnat överleva en längre förlustperiod. Detta bör sättas i relation till Volvo som funnits 

på den indiska marknaden i tre års tid, och det är först nu som de tycker att de lyckats. 
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6. Slutsats 

Vi börjar med att presentera våra resultat av studien i en sammanfattande diskussion 

där begränsningar (eller brister) och möjligheter presenteras, för att slutligen diskutera 

kring vår forskning.  

 
6.1 Sammanfattande diskussion 

Begränsningar 
Utifrån vår fallstudie, där vi vill belysa SMFs användade av 

internationaliseringsstrategier, har vi observerat flertalet områden där våra kvalitativa 

forskningsresultat skiljer sig från resultatet av de kvantitativa forskningarna vi tagit del 

av (Johnson & Tellis, 2008; Morschett m.fl. 2010). Johnson och Tellis (2008) har i deras 

forskning kommit fram till att SMF har större framgång på tillväxtmarknader än vad MNF 

har, vilket skiljer sig från vårt resultat där vi visar att en tidig etablering på en 

tillväxtmarknad innebär stora resursåtgångar och stor påverkan av yttre faktorer. 

Vidare pekar vår fallstudie på att kulturella skillnader mellan en välutvecklad marknad 

som Sverige och en tillväxtmarknad som Indien kan vara svåra att överbrygga, även om 

företaget (Viking Swed-Ind Products i vårt fall) har valt joint venture som entry mode av 

just den anledningen. Detta är tvärt emot vad Morschett m.fl. (2010) forskning visar att 

ett equtiy mode är att föredra om den kulturella skillnaden är stor. 

 

Att resultaten skiljer sig åt härleder vi till det faktum att både Johnson och Tellis (2008) 

och Morschett m.fl. (2010) baserar sin forskning på historiska och kvantitativa data och 

därför inte tar hänsyn till nutida kulturella, politiska och ekonomiska faktorer som vår 

kvalitativa forskning gör. 

 

Något vi uppmärksammat var att det finns en aspekt av kulturen som inte behandlas 

inom internationaliseringsstrategier, och det är indiernas preferenser av arbete. Vår 

studie visar att de värdesätter högre att jobba för MNF med välkända varumärken än att 

arbeta för ett SMF även om lönen är bättre.  
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Våra resultat av fallstudien tyder också på att SMF kan ha svårt att använda sig av 

internationaliseringsmodeller då styrande relationer kan avgöra hur och när ett företag 

ska expandera till en ny marknad. 

 

Möjligheter 
Att vara medveten om sina begränsningar kan i förlängningen också ses som en 

möjlighet för SMF i användandet av internationaliseringsstrategier, även om alla delar 

inte är direkt applicerbara. De faktorer som tas upp i strategierna, men som inte 

påverkar företaget direkt, kan belysa de områden av organisationen där brister finns 

och ge företagen en möjlighet att anpassa sig till detta innan en expansion. 

6.2 Diskussion 

Av den forskning vi tagit del av gällande tillväxtmarknader, och då kanske speciellt om 

Indien, är det överlag positiva tongångar om den snabba tillväxten. Vår undersökning 

visar dock att SMF ställer sig mer och mer tveksamma till etablering i landet då 

tillväxten är för bra och det är svårt att hålla ned kostnaderna. 

 

Efter vår empiriska insamling har vi fått idikationer från flera av fallföretagen att Indien är 

ett så stort land att betrakta i sin helhet att en generalisering inte är möjligt avseende 

varken kultur, religion eller politik.  

 

Vi kan se klara fördelar med att utföra en kvalitativ studie istället för en kvantitativ, då 

detta ger en förståelse för de mjuka faktorer som påverkar företaget. Vi fick en klarare 

bild av till exempel kulturens påverkar på företaget, men betydligt större forskning skulle 

krävas om man vill uppnå någon typ av generalisering. 
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Bilaga 1 - Frågeformulär 
Tillväxtmarknad 
Hur skulle du beskriva den indiska marknaden jämfört med den svenska? 

Vilka är problemen, som du ser det, att handla med en marknad som är mycket yngre 

än vår? 

 

Kultur 
Hur skulle ni beskriva er företagskultur? 

Ser ni någon skillnad på företagskulturen på det svenska resp. indiska företaget? 

Hur har den indiska kulturen påverkat ert företag? Internt, försäljning, affärsrelationer  

Har några av de indiska värderingarna varit bekymmersamma för de svenska 

företagsledarna? 

Hur har den indiska kulturen påverkat de indiska arbetarna/företagsledarna? 

 

Konkurrens 
Vilken direkt konkurrens såg ni på marknaden när ni etablerade er? 

Vilka kunder riktade ni in er mot? Storlek, styrka (köparens förhandlingsstyrka?) 

Hur var era leverantörer? Storlek, styrka (leverantörernas förhandlingsstyrka?) 

I vilket stadie var branschen? Fanns det hot från potentiella etablerare? 

Finns/fanns det några hot från substitutprodukter? Antingen nu eller i framtiden. 

 

Omvärldsfaktorer 
Såg ni några politiska risker på marknaden/branschen? 

Fanns det något sätt för er att påverka politiken, nationellt resp regionalt? 

Företagsorganisationer, regeringsorganisationer, intresseföreningar etc. 

Vad innebar öppnaden av marknaden för er (branch)? reformen -91 

Ser ni några framtida politiska problem/möjligheter? 

 

 

Hur ser det ekonomiska läget ut för er (bransch) i Sverige resp Indien? 



 

 73 

Vilka ekonomiska trender ser ni på den Indiska marknaden? 

Finns det några specifika skatte- eller tullspecifikationer för er bransch? 

 

Gjorde ni någon reklam i samband med ert inträde på den indiska marknaden? 

Hur har media sett på er närvaro där? Hur har ni sett på media? 

Har ni sett några problem/möjligheter med den etniska resp religiösa olikheterna mellan 

Sverige och Indien? 

 

Hur ser ni på tekniken (och dess utveckling) i Indien jämfört med i Sverige? 

Vilken mognadsgrad har den? (jämförd med Sverige) 

Hur tycker ni att informationsflödet fungerat? Har ni stött på några problem? 

Hur är er syn på tillverkningsprocessen i Indien? Är den fabriker (och produkterna) väl 

utvecklade? 

 

Hur ser ni på Indiens lagar vad gäller företagande och anställningar? 

Ser ni några förändringar i framtiden? 

Vilka lagar/förordningar har varit mest krävande att anpassa sig till? 

Finns det några branschspecifika regleringar? 

 

Har det funnits några miljöaspekter ni var tvungna att anpassa er till? (internationella, 

nationella, regionala) 

Vilka miljövärderingar har ni märkt hos era kunder? 

Hur ser era anställda i Indien (personal, återförsäljare etc) på miljöfrågor? 
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Entry modes 
Vilken form valde ni? 

Vilka var de främsta fördelarna med just detta entry mode? 

Vilka var de främsta nackdelarna med just detta entry mode? 

Hur kom ni fram till det beslutet? 

 

Har det fallit i god jord? Alltså, skulle ni ha valt samma entry mode om ni fick chansen 

att välja igen? 

 

Varför valde ni att expandera just vid den tidpunkten? Vad låg bakom expansionen? 

 

Kunskap. 
Har ni några kunskaper (tekniska eller om marknaden) som är en konkurrensfördel för 

er? 

Hur ser ni på att licensiera eller ingå joint venture med risken att kunskapen går utanför 

organisationen?



 

 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Linnéuniversitet – kvalitet och kompetens i fokus 
 
Den 1 januari 2010 gick Växjö universitet och Högskolan i Kalmar samman och bildade Linnéuniversitetet. Linné-
universitetet är resultatet av en vilja att öka kvalitet, attraktionskraft och utvecklingspotential för utbildning och 
forskning, och spela en framträdande roll i samverkan med det omgivande samhället. Linnéuniversitetet erbjuder en 
attraktiv kunskapsmiljö med hög kvalitet och konkurrenskraftig kompetens. 
 
Linnéuniversitetet är ett modernt internationellt universitet som betonar nyfikenhet, nytänkande  
och nyttiggörande. För oss är närhet till studenterna, världen och framtiden i fokus. 
 
 
 
 
 
 


