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Sammanfattning 

Syftet med den här undersökningen är att studera, och identifiera tillvägagångssätt för 

tjänsteföretag att internationalisera sig samt sälja sina produkter. För att göra det, samt 

att kunna kartlägga ett eventuellt mönster är det väsentligt att öka förståelsen kring hur 

försäljningen av tjänsten går till samt hur säljaren hanterar de kulturella skillnader som 

uppstår vid internationalisering.  

  

Vi har valt en kvalitativ metod, med en deduktiv ansats för undersökningen där 

utgångspunkt finns i teori. Den teoretiska referensramen inkluderar välkända modeller 

som beskriver företags processer vid en internationalisering, samt teorier riktade mot 

tjänsteföretag, internationell försäljning, säljarens roll samt kultur och kommunikation. 

Därefter har vi i det empiriska materialet, redogjort för vad de fallföretag vi har arbetat 

med, i praktiken har hanterat dessa fenomen i deras internationaliseringsprocesser. I 

analysen har vi sedan ställt empirin mot teorin för att identifiera ett mönster rörande 

internationalisering samt internationell försäljning av tjänsteföretag. 

 

I slutsatsen har vi till sist haft möjlighet att presentera detta mönster för 

internationalisering av tjänsteföretag, där vi har konstaterat att processen är baserad på 

drivna individer på ledningsnivå som initierar internationaliseringen. Denna process är 

beroende av säljaren i företaget, som nätverkar, bygger relationer samt kommunicerar ut 

nyttan med de immateriella produkterna. Genom bland annat research ökar denne sin 

befintliga kunskap för att möta kulturella skillnader och därmed skapa förtroende hos 

kunderna för att till sist sälja den immateriella produkten genom ett löfte där kundens 

förväntningar läggs på en realistisk nivå. 

 
Nyckelord 

Internationalisering, Tjänsteföretag, Internationell försäljning, Försäljning av tjänster, 

Internationaliseringsstrategi, Internationella affärer, Kultur. 
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Abstract 

The purpose of this thesis is to study and identify approaches for service companies to 

internationalize and sell their products. In order to do so, and to identify possible 

patterns, it is important to increase our understanding of how sales of the services is 

done, and how the sales person manages the cultural differences that arise in 

internationalization.  

 

Our methodology is a qualitative study with a deductive approach. The theoretical 

framework includes well known models describing the process of internationalization of 

firms, also theories concerning service firms, international sales, the sales person’s role, 

and culture and communication are included. The empirical chapter which follows, 

contains a review for our case companies, and how they have handled their 

internationalization and international sales. Next, we have compared empirical data to 

theory in an analysis to identify an outcome regarding internationalization and 

international sales of services. 

 

Finally in our conclusion, we have been able to present a pattern of the 

internationalization process of service firms, whereas the process is initiated mainly by 

driven individuals on a leading position. The process is dependent on the firm’s 

salesmen who network, build strong relationships, and communicate the benefits with 

the immateriell products. By inter alia, research they can increase their already existing 

knowledge in order to meet cutural differences and thereby be trustworthy for the 

customer. Thereafter the salesmen are able to sell the service by a promise where the 

customers expectations is placed on a realistic level. 

 

Keywords 

Internationalization, Services, International sales, Sales of services, 

Internationalization strategy, International business, Culture. 
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1. Introduktion 

Ämnet för den här uppsatsen är Internationalisering av tjänsteföretag. Kapitel 1 inleds 

med en kort bakgrund om tjänsteföretag. Vidare redogör vi för de svårigheter som 

tjänsteföretag möter när de ska utföra sin internationalisering och försäljning av sin 

immateriella produkt utanför nationella gränser. En problemdiskussion kommer att 

mynna ut i en forskningsfråga med delfrågor, som ligger till grund för vårt syfte. 

Därefter presenteras definitioner, begränsningar samt uppsatsens disposition.  

 

1.1 Bakgrund  

Vi lever i en era där internationalisering sker av både handel, kultur och information. I 

takt med att teknologi utvecklas öppnas nya möjligheter upp och allt fler företag söker 

sig över landsgränser för att hitta nya möjligheter och potentiella kunder (Statistiska 

Centralbyrån, 2012). Vidare beskrivs den globala handeln av tjänster som ett fenomen 

vilket ständigt utvecklas och att dess tillväxt mer eller mindre alltid kommer att 

generera ett positivt utfall. Vad som då särskiljer tjänsteföretag från varuproducerande 

företag ligger, enligt Grönroos (1998), främst i egenskaperna hos produkten som 

företaget säljer. Exempelvis att produkten i ett tjänsteföretag är immateriell, medan ett 

varuföretags produkt är abstrakt. Ett annat särdrag är att tjänster konsumeras samtidigt 

som de produceras medan en fysisk produkt kan lagras (Ibid). Detta hänger även 

samman med att tjänster är aktiviteter där kunden till stor del kan vara med och delta i 

själva produktionsprocessen (Ibid).  

 

Vad gäller internationell handel beskriver Freidman (2005) världsmarknaden som platt 

där företag från hela världen spelar på samma bana utan några egentliga gränser. 

Freidman (2005) menar således att det idag råder konkurrens mellan alla världens 

aktörer och att nya affärsmöjligheter för ett företag sällan enbart finns inom de egna 

landsgränserna. Det förväntas alltså att fler företag idag ska söka sig till ytterligare 

möjligheter på nya marknader. Tidigare har internationalisering främst berört varor, 

men under senaste decenniet har detta förändrats, och vi kan idag se att det främst är 

tjänster som internationaliseras (Statistiska Centralbyrån, 2012). Sverige blev år 2002 

klassificerat som “Nettoexportör” av tjänster, vilket innebär att exporten av tjänster är 

större än importen av densamma (Almega, 2014). Statistik visar på att tjänsteföretag 

sedan 2003 fram till 2013 vuxit från 10,5% till 14,1% som andel av Sveriges BNP 
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(Ekonomifakta, 2014). Om blicken istället riktas till hur produktexporten utvecklats 

under samma tidsintervall visar denna kurva på en negativ förändring från 33 % år 2003 

till 30,7 år 2013 (Ibid). Statistiken styrker det faktum som säger att tjänsteexporten har 

ökat, och hur internationalisering av just tjänster har legat i framkant under de senaste 

åren. Vidare har fenomenet uppmärksammats av svenska Almega som är landets största 

organisation över tjänstesektorn, där finns åsikter om att svenska staten bör göra 

massiva satsningar på att utveckla gemensamma internationaliseringsstrategier där 

innovation av just tjänster står i fokus (Almega, 2014). Kollega (2014) visar på att det 

främst är stödtjänster som bereder väg utanför Sveriges gränser. Främst rör det sig om 

administration, ledningsfunktioner, forskning samt utveckling och även 

informationstjänster. Michael Wahlgren, VD och ägare av Pineberry (tjänsteföretag 

inom IT-sektorn) förklarar att det finns många skäl till att företag- både produktföretag 

och tjänsteföretag, väljer att expandera utomlands i dagens globala klimat, bland annat 

av anledning att det för många av dessa är en nödvändighet för att ens överleva, då 

hemmamarknaden kan vara mättad (Michael Wahlgren, 2014).  

 

1.2 Problemdiskussion 

Grönroos (1999) belyser att i traditionella internationella marknadsföringsmodeller så 

ligger uppmärksamheten på behovet hos tillverkande företag, där processen av 

internationalisering kan påbörjas via små steg, exempelvis genom indirekt export, för att 

sedan utvidga aktiviteterna till mer direkta kanaler. Dessa steg brukar hjälpa varuföretag 

att successivt lära sig om vilka förväntningar som finns rörande kvalité, behov av 

anställda, distribution och köpbeteende på den nya, utländska marknaden (Ibid). Vidare 

hävdar även Jim Bell (1995) att det finns viss kritik mot att klassiska 

internationaliseringsmodeller, i det här fallet Uppsalamodellen, inte är applicerbara för 

tjänsteföretag då tjänsteföretag inte kan utveckla internationaliseringen successivt i 

samma utsträckning som ett varuproducerande företag. Det hävdar Bell (1995) efter en 

undersökning om mjukvaruföretag och deras internationaliseringsprocesser. Istället 

måste tjänsteföretag omedelbart möta alla dessa aspekter samt övriga problem som kan 

uppstå i samband med ingång på en ny utländsk marknad (Carmen och Langeard, 

1980). Edvardsson, Edvinsson och Nyström (1992) vill hävda att tjänsteföretag har en 

för komplex produkt för att en generalisering av vilka steg som ingår i en 

internationaliseringsprocess ska kunna göras, samt att alla individuella fall måste 

behandlas utifrån rådande omständigheter. De menar att tjänsteföretags erbjudanden är 
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byggda via kunskap som är situations- och personspecifik, samt att de 

varuproducerande företagen istället bygger sitt erbjudande på en generell och 

hårdvarukopplad kunskap (Ibid). Vinnova (2007) framhäver att det finns utrymme för 

ytterligare undersökning och forskning som kan underlätta för tjänsteföretag att hantera 

hinder, så som kulturella skillnader, kommunikationsprocesser och effektivisering av 

branschens internationalisering. 

 

De egenskaper som tjänster besitter (omnämnda i Bakgrund) kan försvåra många 

moment i försäljningsprocessen och däri även när det kommer till själva 

internationaliseringen (Grönroos, 1998). Det som särskiljer försäljning av tjänster är att 

det är svårt för köparen att på förhand bedöma vad som kan förväntas av tjänsten 

(Edvardsson et al, 1992). Denna problematik uppstår även vid nationell försäljning 

(Ibid). En förlängning av problematiken kring försäljning av tjänster är, enligt Wollroth 

(1992) kulturella och kommunikativa distanser vilka skapas genom olika värderingar 

och geografiska avstånd mellan länder från olika delar av världen. Exempelvis kan ett 

löfte i ett land innebära detsamma som en sluten affär där affärsmän fullföljer vad som 

lovats. Medan i ett annat land kan samma löfte innebära att affärsmännen i fråga enbart 

ville vara positiv till förslaget och att det inte alls garanteras att fullfölja avtalet (Ibid). 

Detta genererar ett gap mellan olika länder och för företagen i dessa länder, då det 

skapar en försvårad situation för försäljningen av produkten (Ibid). Mintu-Wimsatt & 

Gassenheimer (2004) nämner en annan aspekt som skiljer sig vad gäller internationell 

försäljning vilket är nivån av erfarenhet hos säljaren. Erfarenhet är en kritisk aspekt 

enligt författarna, då säljarens kännedom om kulturella nyanser från utländska partner 

ofta blir den avgörande faktorn.  

 

Alltför ofta visar det sig att köparen har fått för höga förväntningar av produkten vilket 

leder till ett kundmissnöje enligt Edvardsson et al (1992). I och med detta utgår därför 

kunden främst utifrån det som är konkret och påtagligt (Ibid). Detta kan sammanfattas 

som att kundens köp blir ett köp av själva säljaren samt det förtroende och den kvalité 

han lovar kunden (Ibid). Det blir sedan säljarens, å sitt företags vägnar, ansvar att 

kundens förväntningar faktiskt uppfylls (Ibid). Detta skapar en situation som särskiljer 

sig från försäljning av fysiska varor, där säljaren istället kan demonstrera produkten han 

säljer samt ge detaljerad produktinformation om dess egenskaper (Ibid). Kunden vet då 

exakt vad det är han köper och förväntningarna kan läggas på nivå efter detta (Ibid). 
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Andra problem som författarna tar upp är svårigheten att standardisera tjänster, samt att 

konstruera dem likartat på en främmande marknad (Ibid). Detta beror till viss del på att 

tjänsterna är bundna till individer som är djupt rotade, både kulturellt men också socialt 

i sin hemmiljö (Ibid).  

 

I en undersökning om globaliseringens möjligheter och hinder beskriver Svenskt 

Näringsliv (2007) hur den svenska marknaden är för liten för Sveriges företag och därav 

söker sig över landsgränserna. Vidare framkommer det återkommande respons från 

internationaliserade företag i samma undersökning att det finns problem och hinder i 

processen, samt att dessa främst beror på kulturella skillnader och bristfällig 

kommunikation (Svenskt Näringsliv, 2007). Det har alltså visat sig att 

internationaliseringsprocesser även försvåras på grund av att företag helt enkelt inte vet 

hur sociala koder ter sig på den nya marknaden (Ibid). Sociala koder som det kinesiska 

“Guanxi” som betonar socialt nätverkande och relationsbyggande, eller det afrikanska 

“Ubunta” med fokus på solidaritet och brödrarskap är exempel på vad en säljare ställs 

inför i sitt internationella arbete i företagets internationalisering (Harley & Wilson, 

2014). I artikeln lyftes även det faktum att i exempelvis mellanösterns 

försäljningsprocess, förekommer det naturligt en hård förhandling, medan vi nordiska 

länder många gånger är mer försiktiga. Även Edvardsson et al (1992) har i sin fallstudie 

funnit att kommunikation ofta är en faktor som riskerar att leda till problem. De nämner 

också att tjänstebranschen stöter på problem på grund av kulturella skillnader och 

normer under interaktionen mellan kund och producent på en global marknad.  

 

I ovan diskussion som förts, påvisas det att tjänsteföretag idag har problem att 

internationalisera sig utifrån tre aspekter. Den första aspekten vidrör att tjänsteföretag 

inte kan ta stegen ut på ny marknad successivt likt tillverkande företag, istället måste de 

vara lokalt närvarande redan på ett tidigt stadium. Samtidigt nämns det att tjänsteföretag 

ej kan behandla sin internationalisering utifrån ett generaliserat tillvägagångssätt som 

återfinns i kända internationaliseringsmodeller. Den andra aspekten rör den 

internationella försäljningen. Försäljning och de relationer som skapas är av stor vikt för 

att internationalisering ska kunna ta plats. Försäljning av tjänster möts av svårigheter på 

grund av det faktum att de är immateriella och ej lika tydligt går att demonstrera som 

fysiska produkter. Samtidigt går det inte heller att garantera kunden det exakta utfallet 

av tjänsten. Detta tillsammans med den tredje aspekten, kulturella och kommunikativa 
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distanser, bidrar till ökad komplexitet, där osäkerhet kan uppstå i huruvida parterna 

förstår- och litar på varandra. Ovan problemdiskussion leder oss således vidare till 

undersökningens forskningsfrågor som följer nedan. 

 

1.3 Forskningsfrågor  

Ett tjänsteföretag har andra förutsättningar än ett varuproducerande företag vilket gör att 

internationaliseringsprocessen ej går att generalisera i samma utsträckning. Vi finner 

med bakgrund av problemdiskussion en huvudfråga till den här undersökningen, vilken 

lyder;  

 

För att besvara forskningsfrågan krävs det att vi undersöker dels hur processen initieras 

och inleds, hur försäljning av tjänster ter sig för en immateriell produkt, samt hur kultur 

och kommunikation hanteras. Vi kan således formulera tre delfrågor till vår huvudfråga, 

vilka kommer behandlas i den här undersökningen med avsikt att ge grund för att i 

slutsatsen besvara forskningsfrågan. Delfrågorna lyder; 

1.4 Syfte  

Vi ämnar med den här uppsatsen att:  

• Beskriva hur internationaliseringsprocessen ser ut hos tjänsteföretag samt hur 

säljaren bedriver sin försäljning av tjänster.  

 

• Analysera processen för att eventuellt kunna urskilja ett mönster, samt ställa detta mot 

befintliga internationaliseringsmodeller och internationell försäljningsteknik.  

 

• Konkludera de viktigaste faktorerna för att utföra en internationalisering av ett 

tjänsteföretag samt försäljningen av dess tjänster. Vi strävar även efter att kartlägga 

1. Hur ser processen för internationalisering av tjänsteföretag ut? 

 

• 1a: Hur inleder tjänsteföretag internationaliseringsprocessen? 
 

• 1b: Hur hanteras försäljning av tjänsteföretagens immateriella produkt? 
 

• 1c: Hur hanterar säljaren kulturella och kommunikativa distanser? 

 

 



  
 

 6 

hur tjänsteföretag och dess internationella säljare kan arbeta med att hantera kulturella 

och kommunikativa distanser. 

 

1.5 Definitioner  

Tjänster- Grönroos (2002, s.58) definierar tjänster enligt följande; “En tjänst är en 

process som består av en rad mer eller mindre påtagliga aktiviteter som vanligen, men 

inte nödvändigtvis alltid, sker i samverkan mellan kund och servicepersonal och/eller 

fysiska resurser eller varor och/eller tjänsteleverantörssystem, som utgör lösningen på 

kundens problem”.  

 

Tjänst - Nationalencyklopedin (2014) definierar tjänst som; “...en kedja av händelser 

eller aktiviteter i vilken en kund interagerar med ett tjänsteföretags medarbetare (eller 

tekniska hjälpmedel i form av till exempel bankautomater) i syfte att tillgodose vissa 

behov”. 

 

Internationalisering- Nationalencyklopedin (2014) definierar Internationalisering som; 

” Process som leder till att företeelser som tidigare varit inomnationella förflyttas till en 

mellan- eller överstatlig nivå…”. 

 

1.6 Avgränsningar 

Vi kommer i den här undersökningen begränsa oss till tjänsteföretag vars huvudprodukt 

är en tjänst som i någon utsträckning säljs mot internationella marknader. Vi kommer 

dock inte restriktera oss mot någon speciell storlek av företag, inte heller skilja på om 

företagets ursprung är svenskt eller inte. 

 

1.7 Disposition 

Efter kapitel 1 med ovan bakgrund, problemdiskussion samt forskningsfrågor, följer i 

kapitel 2 en presentation av metodologin för den här uppsatsen med presentation av hur 

vi i undersökningen har gått tillväga. Vidare i uppsatsen följer i kapitel 3 en presentation 

av den teoretiska referensram vi har sammanställt, vilken berör teori om 

internationaliseringsprocesser, internationalisering av tjänsteföretag, försäljning av 

tjänster och hur en säljare hanterar förutsättningar inom internationell försäljning. Den 
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teoretiska referensramen ligger till grund för analysen av det empiriskt insamlade 

materialet.  

 

Efter kapitel 4 där vi presenterar det empiriskt insamlade materialet, följer kapitel 5 där 

vi på ett analytiskt tillvägagångssätt ställer empirin mot den teoretiska referensramen.  

Vidare i kapitel 5 diskuteras teorin och empirin för att i kapitel 6 kunna mynna ut i en 

slutsats där vi ämnar besvara forskningsfrågan samt delfrågorna. Se nedan, 

egenkonstruerad modell. 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1, Disposition (Uppsatsens författare). 
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2. Metodologi 

I det här kapitlet redogörs för vår forskningsstrategi och däri val av metod, 

datainsamling och urval av både studieobjekt och teorier. Vi påvisar även hur vi har 

agerat för att säkerställa kvalité av undersökningen samt öka dess validitet och 

reliabilitet.  

 

2.1 Strategi och metod 

Yin (2011) menar att en forskningsstrategi innebär att ta ställning till hur 

undersökningen skall gå till väga, och innebär således att från början se över hur ämnet 

kommer att angripas, hur data skall samlas in samt hur förhållning skall ske mellan 

empiri och teori. Vi anser att en strukturerad undersökning där metod och 

tillvägagångssätt har förutbestämts ger en mer noggrann utredning och analys. Kritik 

mot detta är att forskare tenderar att förlita sig för mycket på sin strategi, där inom en 

kvalitativ undersökning, empiriskt material bör bejakas utan för mycket påverkan av 

forskarens preferenser (Yin, 2011). 

 

2.1.1 Vetenskaplig ansats  

En forskare står inför två typer av informationsinsamlande, vari det ena är teorin kring 

ämnet och det andra är empirisk data. Vad som då måste göras för att generera en god 

analys är att relatera teori och empiri till varandra (Patel & Davidsson, 1994). För att 

hitta en lämplig relation mellan teori och empiri beskriver Pater och Davidsson (1994) 

tre alternativa sätt av vilka forskaren kan välja det mest lämpliga beroende ämnet, 

alternativen är; induktion, deduktion eller abduktion. Att arbeta med 

forskningsfenomenet genom en induktiv ansats innebär att utgångspunkten tas i 

empirin, varigenom forskaren efter tolkning formulerar en teoretisk grund (Patel och 

Davindsson, 1994). Den deduktiva ansatsen innebär istället att forskaren utgår från 

redan befintliga teorier och hypoteser och strävar efter att bevisa eller motbevisa dessa 

genom den empiriska undersökningen (Ibid). Kombinationen av induktion och 

deduktion genererar den abduktiva ansatsen. Deduktion kan delas upp i två steg och 

innebär således att forskaren utifrån ett enskilt och specifikt fall formulerar ett mönster 

och därifrån ges ett förslag till en teoretisk grund (Ibid). Den här delen av abduktionen 

har tendenser från det induktiva förhållningssättet, medan det andra steget i abduktion 
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istället visar på deduktiva drag, då det steget innebär att forskarens hypotes prövas för 

att eventuellt utvecklas till en generalisering (Ibid).  

 

Vårt förhållningssätt mellan teori och empiri kommer speglas av den deduktiva ansatsen 

där vi behandlar fenomenet om internationalisering av tjänsteföretag samt försäljning av 

tjänsten, med utgångspunkt ur teori. Vi kommer därefter att ställa den teoretiska 

grunden och det empiriska material vi samlar in.  

 

2.1.2 Forskningsmetod  

Det finns huvudsakligen två metoder för hur en forskare kan angripa sitt ämne; 

kvalitativ metod och kvantitativ metod (Bryman & Bell, 2009). Fejes och Thornberg 

(2009) förklarar att vad gäller forskning på fältet strävar forskaren efter att använda 

metoder som kan bidra till en djupare och bredare förståelse av det sammanhang och 

fenomen som studeras. Detta kan ske antingen via observationer, intervjuer, samtal eller 

dokumentinsamling, och faller under den kvalitativa metoden för forskning (Ibid). 

Basen för den kvalitativa metoden är således att se varje situation som unik där olika 

kombinationer av kvaliteter eller egenskaper finns, samt att dessa inte heller går att 

mätas i en kvantitet exempelvis genom att väga- eller mäta resultatet (Andersen, 1990). 

Den kvalitativa metoden strävar således att öka förståelse för fenomenet och detta görs 

ofta på en mer djupgående nivå (Bryman & Bell, 2009). Strävar forskaren istället efter 

en kvantitativ slutsats av sin undersökning, med avsikt att mäta utsträckning av antal 

och kvantitet, bör en kvantitativ studie istället anammas (Bryman & Bell, 2009).  

 

I en kvalitativ undersökning finns det tre grenar för struktureringen av undersökningen 

och hur studieobjektet bör angripas, nämligen; explorativt, deskriptivt samt 

hypotesöverprövande (Patel & Davidsson, 1994). Det explorativa tillvägagångssättet 

innebär att en problematik allsidigt blir belyst samt att forskaren sedan genom flera 

olika tekniker samlar information som kan generera ett visst resultat samt underlag för 

vidare studier (Ibid). Att istället vara deskriptiv särskiljs genom att forskaren sedan 

tidigare besitter viss kunskap och information om det aktuella ämnet, samt att området 

för undersökning begränsas till en eller ett fåtal aspekter som istället kan beskrivas mer 

utförligt genom färre tekniker av empirisk data-insamling (Ibid). Skulle början av en 

undersökning omfatta båda ovanstående scenarier, det vill säga att forskaren besitter 

mer omfattande kunskap om ett större område, kan denne istället uttrycka ett antagande 
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om förhållanden i verkligheten som sedan prövas, vilket kategoriseras som 

hypotesprövande (Ibid).  

 

Då vår studie bland annat berör så kallade mjuka värden, exempelvis inom 

kommunikation och kultur, så finner vi det svårt att mäta detta i en kvantitativ studie. Vi 

ämnar således att istället öka vår förståelse för internationalisering av tjänsteföretag, 

vilket gör en kvalitativ studie lämplig. Vi kommer i undersökningen till en början ha en 

tendens av en deskriptiv metod för hur problematiseringen kommer att beskrivas, samt 

att vi i början av undersökningen har kunnat systematisera en viss del av fenomenet 

genom teori och modeller (Ibid). Vi ämnar att genom användning av kvalitativ metode 

även applicera ett delvis explorativt, och delvis deskriptivt tillvägagångssätt, med 

bakgrund av att vi redan innan undersökningen haft viss kunskap om fenomenet kan vi 

på ett explorativt sätt belysa ett problem, men sedan deskriptivt beskriva problematiken 

från olika aspekter trots att denna beskrivning blir begränsad.  

 

2.1.3 Betänksamhet kring val av metod och ansats 

Kritik mot den valda metod vi har lagt fram i det här kapitlet är främst rörande huruvida 

resultatet av slutsatsen blir möjligt att generalisera eller applicera, då det är en kvalitativ 

undersökning som söker efter djupare förståelse om ett visst fenomen, och därmed inte 

går djupare in på externa faktorer eller miljö runt omkring (Ryen, 2004). Den deduktiva 

ansatsen ger även utrymme för forskaren att blanda in egna preferenser om sådana finns, 

vilket gör att vi är medvetna om att vårt resultat kan färgas en aning, då vi båda har haft 

praktiska erfarenheter båda av försäljning och tjänsteföretag i viss mån. 

 

2.2 Datainsamling 

För att utföra en undersökning krävs det av forskaren att ha en bas av data som blir en 

grund för analys (Yin, 2011). Datainsamling sker både av teori och empiri och kan även 

delas in i två kategorier för datainsamling; primärdata och sekundärdata (Yin, 2011). 

 

2.2.1 Primärdata och sekundärdata 

Primärdata är insamlad från empiri av forskarna för den egna studien, och blir därmed 

direkt kopplad till undersökningen. Primärdata generaliseras av Yin (2011) att kunna 

inhämtas genom fyra olika tillvägagångssätt; intervjuer, observationer, insamling och 

granskning samt känslointryck. Valet av hur forskaren vill samla in sin data beror på val 
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av metod, vetenskaplig ansats samt vad syftet med undersökningen är, där dessa 

faktorer bör bejakas för att rätt data skall samlas in och därmed generera relevant 

underlag för analys och diskussion (Yin, 2011). Sekundärdata däremot bör en forskare 

vara mer kritisk mot med bakgrund av att det, trots pålitliga källor och referenser, är 

information som hämtats för ett annat syfte till en annan undersökning (Yin, 2009). 

Sekundärdata i vår uppsats är hämtad från relevanta artiklar och vetenskaplig litteratur 

och primärdata är insamlad från kvalitativa intervjuer. 

 

2.2.2 Kvalitativa intervjuer 

Den kvalitativa intervjun är ett verktyg där de medverkande parterna skapar data och 

kunskap genom sitt samtal (Kvale & Brinkman, 2009). Kvale & Brinkman (2009) 

beskriver vidare den kvalitativa intervjun som ett hantverk där data skapas från att 

speglas i informantens svar (Ibid). Vidare beskrivs den kvalitativa intervjun som ett 

praktiskt utförande som kräver praktisk övning för att generera kvalité, där intervjuaren 

utformar frågorna, och efter dem får denne sina svar (Ibid). Som intervjuare är det 

väsentligt att ställa rätt frågor som ger informanten möjlighet att själv berätta, förklara 

och utveckla för att det ska kategoriseras som en kvalitativ intervju (Kvale & Brinkman, 

2009). Yin (2011) lyfter den kvalitativa intervjun som utmärkande i jämförelse med den 

klassiska strukturerade intervjun, där den kvalitativa är dominerande inom 

forskningsvärden. Detta i och med sina särdrag i ett obefintligt strukturerat manus, 

möjligheterna för gruppintervjuer samt dess öppna frågor, som ger en undersökning 

med en bred bas av data (Ibid). 

 

Våra intervjuer kommer att följa mönstret för en kvalitativ intervju, där vi har valt att 

utforma vår intervjuguide som semi-strukturerad, där vi har två delar; en riktad mot sälj, 

och en mot marknad, för att täcka hela vårt forskningsområde med empiriskt material.  

Anledningen till att vi har valt en semi-strukturerad intervju är främst att vi vill se till att 

intervjun och dess samtal faktiskt stannar inom ramen för relevans och att 

intervjuobjektet inte svävar utanför dessa ramar. Nackdelarna med tillvägagångssättet 

med öppna frågeställningar är att intervjuobjektet, trots viss struktur på frågor, kan ha 

tendenser att sväva iväg från området och svaren kan då sakna relevans för 

undersökningen (Ibid). Det kan också upplevas svårare att analysera data från 

intervjuerna då detta blir en tolkningsfråga (Ibid).  
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2.2.3 Betänksamhet kring val av datainsamling  

Våra datainsamlingsenheter ter sig i primär form genom kvalitativa intervjuer, där vi har 

använt en semi-strukturerad operationaliserad intervjuguide. Vi har utfört intervjuer 

med säljare och med marknadschefer, för kunna täcka hela det område vi söker besvara 

i forskningsfrågan i kapitel 1. I största möjliga mån har vi sökt att få båda dessa 

perspektiv från varje företag vi har intervjuat, men det har inte varit möjligt att hålla 

konsekvens i det då det i vissa fall inte har funnits personer med erfarenhet från båda 

perspektiven. Vi har utfört sex intervjuer med informanter från totalt tre olika företag, 

vilka har svarat på frågor från våra två intervjuguider (se bilaga 1). Därefter har vi 

funnit ytterligare två personer med erfarenhet inom respektive område, vilka har kunnat 

svara enskilt för ämnet kring inledning av internationaliseringsprocessen respektive 

internationell försäljning. Därmed har vi utfört totalt åtta intervjuer och vi anser att detta 

antal bör ge en bred grund av data. Det ger dock en relativt låg komplexitet av själva 

insamlingen, där komplexiteten ökar om författaren väljer fler tillvägagångssätt för 

datainsamling, exempelvis genom att komplettera med en fallstudie (Yin, 2011). Dock 

anser vi att det blir en tydligare parallell för analys av insamlad data, om insamlingen 

har skett genom samma tillvägagångssätt.  

 

Vi har valt att inte ta emot någon feedback från någon informant i något skede under 

arbetets gång, av anledning att vi tror det skulle påverka för mycket av resultatet. Kritik 

mot vårt val om det är att om vi istället hade valt att låta intervjuobjekten ge feedback i 

ett tidigt skede, hade detta kunnat leda till en mer valid undersökning, så länge 

feedbacken är ärlig och inte i det slag att företag i fråga vill måla upp en romantiserad 

bild av deras egna verksamheter. Vi finner dock vårt val av primärdata, alltså 

intervjuerna, trovärdiga då vi intervjuar personer från kvalificerade positioner, vilka har 

bred samt lång erfarenhet inom ämnet. Vi anser också att vår intervjuguide har vart 

öppen i frågeställningarna och därav att informanterna haft möjlighet att svara med egna 

ord och förklaringar. Vi anser även våra sekundära källor vara trovärdiga då de har 

funnits tillgängliga på universitetets bibliotek samt universitetsbibliotekets databas via 

webb.  
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2.3 Urval  

Ryen (2004) beskriver att urval inom kvalitativa undersökningar består av fyra olika 

kategorier där urvalet sker av 1) miljö, 2) aktörer, 3) händelser och 4) processer. Det 

urval vi har gjort är således en internationell miljö då vi vill ha empirisk data kring de 

händelser som berör processen av internationaliseringen och etableringen utanför 

landsgränser med hjälp av internationell försäljning. Med bakgrund av detta har vi 

kunnat identifiera de intervjuobjekt som är relevanta för vår undersökning vilka dels är 

säljchefer eller motsvarande titel, och säljer någon typ av tjänst på internationell nivå. 

Den andra urvalsgruppen för intervjuobjekt har begränsats till personer med befattning 

inom marknad, och därmed har hög ansvarsnivå inom denna funktion, motsvarande 

titeln marknadschef. Vi har alltså inte begränsat företagen i vilka personerna jobbar 

inom mer än att de ska sälja tjänster som huvudprodukt på internationell nivå. Vidare 

blir vår undersökning av en bred variant, vilken är applicerbar i en undersökning som 

avser påvisa en viss förekomst av ett fenomen eller kartlägga ett visst mönster (Yin, 

2011), vilket är presenterat i vårt syfte. Detta innebär att vi väljer personer för intervjuer 

efter relevanta positioner inom företag, och inte enbart söker oss efter företag som är 

nära till hands.  

 

2.4 Fallföretag  

Precis som presenterats under urval, är det informanterna och deras erfarenheter vi 

främst har vart intresserade av, och inte lika stor utsträckning själva företaget. Nedan 

följer en presentation av de företag och personer vi har utfört intervjuer med. Två av 

företagen har dock valt att hålla anonymitet, och kallas vidare i uppsatsen för “Alfa AB” 

samt “Beta AB”, med pseudonymer för informanterna. 

 

2.4.1. Academic Work 

Academic Work är grundat i Sverige och säljer tjänster i form av bemanning och 

rekrytering av målgruppen young professionals (Academic Work, 2014). Detta besparar 

kundföretagen, resurser på att själva utföra denna rekryteringsprocess. Idag finns 

företaget etablerat i Sverige, Norge, Danmark och Tyskland varför de blir ett relevant 

fallföretag för oss. Från Academic Work har vi haft intervju med två personer, en 

marknadschef och en säljare, då det inte fanns möjlighet att hitta en enskild person som 

hade erfarenhet inom båda områden. Marknadschefen heter Anna Ersholt och har 
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erfarenhet av sin tjänst inom Academic Work sedan 8 år tillbaka. Intervjun med Ersholt 

höll vi per telefon och sparades på inspelning, den 2:a Maj 2014 och intervjun tog ca 20 

minuter. Intervjun med Säljaren Michael Holmström från Academic Work hölls även 

den per telefon och sparades på inspelning, där intervjun tog ca 40 minuter och ägde 

rum den 29:e april 2014. 

 

2.4.2. Alfa AB 

Alfa AB är ett företag som finns i tio europeiska länder och som säljer en standardiserad 

tjänst vars syfte är att hjälpa företag att hitta affärsmöjligheter genom evenemang och 

konferenser. Detta gör företaget genom att å sina kunders vägnar hitta rätt målgrupp där 

framtida- och planerade investeringar faller inom ramen för vad kundföretaget säljer. 

Företaget är relevant för undersökningen då de säljer tjänster internationellt samt är 

etablerade utomlands. I skrivande stund arbetar de med en ny etablering i Singapore. Vi 

intervjuade en marknadschef, pseudonym Anna Magnusson, som har varit involverad i 

tre tidigare utlandsetableringar samt en pågående, där hennes huvudsakliga uppgift är att 

utföra research mot nya marknader. Intervjun berörde endast delen om 

internationalisering i intervjuguiden. Företaget är ursprungligen finskt med huvudkontor 

i Helsingfors. Intervjun hölls via skype samt spelades in den 25:e april 2014 och varade 

i cirka 40 minuter. 

 

2.4.3 Beta AB 

Även detta företag valde att medverka anonymt, därav benämner vi detta för- Beta AB 

samt intervjupersonen pseudonymt som Anders Andersson i uppsatsen. Detta är ett 

svenskt IT-företag som erbjuder tjänster i form av mjukvara- Software as a Service. 

Beta AB vänder sig till sjöfartsindustrin, där de utvecklar och tillhandahåller 

internetbaserade plattformar för administration av frakt- och kontraktshandlingar, med 

global räckvidd. Totalt har de ett hundratal kunder, utspridda i ett 30-tal olika länder. 

Företagets huvudkontor är beläget i Sverige, samt har säljkontor etablerade i Asien samt 

i Nordamerika. Tack vare företagets internationella räckvidd, samt affärsidé om att 

erbjuda tjänster, passade de väl in i vår studie. Andersson jobbar som säljchef på Beta 

AB sedan 5 år tillbaka. Andersson kunde besvara dels intervjun rörande 

internationalisering samt intervjun om internationell försäljning. Intervjun hölls över 

telefon, samt spelades in den 6:e Maj 2014 och varade i 40 minuter. 
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2.4.4 Indpro AB 

Indpro är ett svenskt IT-företag, med 75 stycken anställda. Företagets affärsidé är att bli 

det första valet som outsourcing partner för svenska företag som söker stöd inom IT 

(Indpro AB, 2014).  De levererar tjänster inom programmering av system, utveckling av 

mjukvara. Indpro AB erbjuder även tjänster inom digital design och skapande av 

tekniska ritningar som nyttjas inom konstruktion och arkitektur. Inpro AB's 

huvudkontor är beläget i Stockholm, men själva utvecklingscentret är stationerat i 

Bangalore, Indien. De levererar idag sina lösningar från Indien till sina kunder i Sverige, 

men på senare år också USA. Pavel Siddique, grundare och VD för Indpro AB, är den 

person vi har intervjuat. Tack vare att han har varit med och grundat företaget sedan 

dess officiella start 2005, kunde han besvara intervjun rörande den internationella 

etableringen samt om internationell försäljning. Idag ligger hans ansvarsområde främst 

inom försäljning samt finans. Intervjun hölls via Skype under cirka 45 minuter, samt 

spelades in den 29:e april 2014. 

 

2.4.5 Stephan Bruuns 

Vi fann det av värde att ta in en fristående yrkesmans perspektiv på internationell 

försäljning av tjänster, och inte endast säljare vilka representerar sitt företag. Detta för 

att nå en högre transparens i vår studie. Personen vi bad om att få intervjua var Stephan 

Bruuns som idag arbetar delvis som lärare hos Företagsekonomiska Institutet, för 

utbildningen Key Account Manager (Bruuns, 140425). Han arbetar även för 

Affärskonsulterna, där han som inhyrd sälj- och marknadschef utbildar i försäljning, 

retorik samt förhandling, och hjälper företag att öka sin försäljning (Ibid). Stephan har 

tidigare lång erfarenhet av att sälja tjänster internationellt, då han har jobbat för bland 

annat Business-Sweden där han hjälpte svenska tjänsteföretag med sin förhandling på 

den internationella marknaden (Ibid). Intervjun hölls över telefon den 25:e april 2014 

och berörde endast internationell försäljning i vår intervjuguide. Intervjun finns inspelad 

och varade i cirka 20 minuter. 

 

2.5 Litteraturstudie 

Då vår forskningsansats, som beskrivits ovan, är av deduktivt slag, har det för oss varit 

ett givet val att i början av undersökningen, utgå från teoretiska antaganden och 

modeller, vilka har legat till grund för vår operationalisering samt empirisk 

datainsamling. Dock är det viktigt att vid användande av teoretisk referensram i en 
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undersökning, vara medveten om vilka begränsningar det ger och följder av det i 

analysen. Nedan har vi bejakat kritiska aspekter mot de teorier vi använder som grund 

för vår analys. 

 

2.5.1. Betänksamhet om Uppsalamodellen 

Whitelock (2002) menar att en Stegmodell för internationalisering likt Uppsalamodellen 

(U-modellen) vilken beskriver processen med initierande marknadsaktiviteter så som 

indirekt export, direkt export, och slutligen egen produktion på marknaden, bör 

ifrågasättas. Whitelock (2002) lyfter fram kritik mot att företag inte alls behöver gå 

igenom denna successiva förvandling. Företag kan istället använda sig av blandade 

tillvägagångssätt till de marknader de ämnar äntra eller vara aktiva på (Ibid). Alltså är 

inte indirekt export alltid det första läget för en initial ingång på en ny marknad, inte 

heller behöver det vara ett slutgiltigt mål att sätta upp en självständig produktion (Ibid). 

 

 Trots kritik mot U-modellen har vi till den här undersökningen kunnat identifiera delar, 

vilka vi finner vara av värde till vår teoretiska referensram. Exempelvis den betoning 

som finns rörande lärande om nya marknader samt aspekten om erfarenhet. Författarna 

går djupt in i dessa delar, och vi finner modellen därav lämplig som teoretisk grund i vår 

uppsats. 

 

2.5.2 Betänksamhet om Nätverksmodellen 

Den kritik som är lyft om Nätverksmodellen berör det faktum att teorin belyser 

erfarenhet och kunskap genom detta som en framgångsfaktor. Men då ett helt oerfaret 

företag väljer att internationalisera sig uppstår en situation där företaget, i ett första 

skede inte kan följa nätverksmodellen, då erfaren information måste inhämtas först 

(Hardley & Wilson, 2014). För att göra detta bör företaget istället ta till teoretisk och 

objektiv kunskap för att inte utan förberedelse äntra en ny marknad (Ibid). Kritiken 

menar vidare att Nätverksmodellen lyfter erfarad kunskap som framgångsfaktor, men att 

man även måste “starta” processen med att redan besitta denna kunskap (Ibid). 

 

Trots att nätverksmodellen är baserad på U-modellen, och därav kritiseras vara för lik 

och således irrelevant att komplettera med som teoretisk grund, finner vi urskiljande 

särdrag mellan de två modellerna som gör dem båda aktuella för vår undersökning. Det 

främsta är att U-modellen fokuserar mer på kunskap och lärande, och nätverksmodellen 
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fokuserar mer på relationerna och affärsnätverk i sig. Vi anser att båda aspekter är 

viktiga att ha med grundligt i vår uppsats. 

 

2.5.3 Operationalisering 

För att teori och forskningsfrågor skall genomsyra utförda intervjuer, krävs det att 

forskarna vid utformande av intervjuguide kan identifiera nyckelbegrepp inom teorin, 

vilka sedan kan lyftas ut och fungera som grund för intervjufrågorna (Ryen, 2004). 

Tillvägagångssättet kallas operationalisering och ser således till att empirisk data har en 

koppling till relevanta teorier och problemformuleringar (Ibid). Med hjälp av vår 

teoretiska syntes kunde vi framställa en operationalisering baserat på forskningsfrågans 

tre delfrågor, vilka utgör en bas för de huvudsakliga intervjufrågorna. Vi såg även till att 

förbereda följdfrågor, samt möjlighet för intervjupersonerna att exemplifiera, för att på 

så vis få en fördjupning i ämnet utefter intervjuobjektets preferenser och inte våra. 

Nedan illustreras en modell av vår operationalisering, där visas hur frågeställningarna i 

intervjuguiden (Se bilaga 1) är kopplade till den teoretiska referensram vi använt i 

undersökningen. 

 

Figur 2, Operationalisering (Uppsatsens författare). 

Område Teori Nyckelord Intervjufråga  
Inledande av 

internationaliserings-

process 

Wollroth Strikt strategi eller 

flexibilitet vid 

internationalisering 

2 & 6 

Inledande av 

internationaliserings-

process 

Nätverksmodellen 

& Edvardsson et 

al 

Nätverkande vid 

initierande 

etablering 

3, 8 & 9 

Inledande av 

internationaliserings-

process 

Uppsalamodellen Ökning av kunskap 

via erfarenhet 

 

2 & 7 

Internationell 

försäljning 

Edvardsson et al Försäljning av 

immateriella 

produkter 

4 & 8 

Internationell 

försäljning 

Ghauri & Cateora Förhandling och 

maktbalans 

 

6 

Internationell 

försäljning 

Gremler Säljarens löfte och 

kundens 

förväntningar 

7 & 8 

Kultur och 

kommunikation i 

internationalisering 

Edvardsson et al Värderingar och 

normer inom 

företaget 

 

13 & 14 

Kultur och 

kommunikation i 

försäljning 

Tajfel Kultur och normer 10 & 12 
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2.6 Analysmetod 

 Vår slutsats, tillsammans med svar på våra forskningsfrågor, blir utformad och 

strukturerad med bakgrund av den teoretiska referensramen samt insamlad empirisk 

data. Yin (2011) är tydlig i sin beskrivning om att en kvalitativ undersökning aldrig går 

att generalisera helt, utan viss begränsning uppstår alltid med anledning av att 

undersökningen riktas mot ett visst fenomen varefter datainsamlingen är anpassad. Den 

analys som ter sig i en kvalitativ undersökning baseras på forskarnas val av teorier samt 

val av studieobjekt, varför slutsatsen alltid i någon grad blir påverkad av deras 

preferenser och förkunskaper (Ibid). För att ändå utföra en god analys med hög validitet 

finns det 5 steg som bör inkluderas i analys-processen (Ibid). Enligt Yin (2011) är 

dessa; 

 Sammansvetsa insamlad data för att få en helhet 

 Demontera insamlad data efter relevans, kategorisering eller andra områden som 

är relevanta 

 Remontering av den demonterade data mot den teoretiska referensramen 

 Tolkning av empirisk data mot teori 

 Slutsats 

Stegen är enligt Yin (2011) inte nödvändigtvis i ovan ordning, inte heller är det säkert 

att varje steg utförs enbart en gång utan framtagning av slutsatsen är en process som 

kräver olika perspektiv. En annan viktig aspekt i framtagning av slutsats genom analys 

och diskussion är att genomföra alla ovan steg genomgripande, och inte ta några 

genvägar som kan leda till att forskaren missar viktiga delar. Yin (2011) menar också att 

det är viktigt att kontinuerligt under sin undersökning kritiskt granska egna värderingar 

för att se till att dessa inte styr resultatet. 

Vi ämnar bidra med ett resultat som går att generaliseras i viss mån, där vi hoppas 

kunna urskilja ett mönster för internationell försäljning av tjänster, men är väl medvetna 

om att vår undersökning är relativt liten med tanke på omfattningen av verkande 

tjänsteföretag. 

 

2.7 Undersökningskvalitet 

2.7.1 Validitet 

Validitet innebär att undersökningen faktiskt mäter och undersöker det som presenteras 

ska undersökas (Ryen 2004). Det betyder alltså att det under hela uppsatsen ska finnas 
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en röd tråd- och koppling till det som i forskningsfrågor och syfte presenteras ska 

undersökas. En åtgärd som Yin (2011) nämner för att stärka validiteten av 

undersökningen är att utföra en så kallad triangulering, vilken innebär att 

forskningsobjektet angrips från mer än ett perspektiv. Detta är något vi har valt att 

applicera genom dels genom att samla in både primär- och sekundärdata, och dels utföra 

intervjuer från två olika perspektiv, där både sälj- och marknadsfunktionen inkluderas. 

Det finns två varianter av validitet; inre validitet och yttre validitet, där den inre 

validiteten hänvisar till att undersökningen i så stor utsträckning som möjligt mäter 

huruvida tidigare kända påståenden får stöd av studiens resultat eller ej, där strävan är 

att fördjupa orsaksanalyser för det undersökta fenomenet (Ibid). Den yttre validiteten 

beskriver Ryen (2004) som strävan att mäta orsakssammanhang mellan det undersökta 

fenomenet gentemot dess yttre miljö, och däri försöka generalisera undersökningens 

analyser och resultat. 

 

Yin (2011) belyser också vikten av att skapa en transparens i undersökningen, att 

primärdata finns tillgänglig för en läsare att tillgå, ifall denne vill pröva 

undersökningens slutsatser och antaganden. Det ska alltså vara enkelt för en läsare att 

förstå varför forskaren har agerat på ett visst sätt, samt ha möjlighet att kontrollera 

undersökningen. Vi har strävat efter transparens genom att ha strukturerat upp 

frågeställning och syfte i början av uppsatsen, vilka vidare genomsyrar ram för teori 

samt insamlad empiri genom undersökningens gång. Andra åtgärden för att öka validitet 

är att vi har redogjort för val av teori, bifogat intervjuguide för läsaren att tillgå samt att 

alla intervjuer finns inspelade och transkriberade och därav tillgängliga för läsare. 

 

2.7.2 Reliabilitet 

Reliabilitet innebär att resultatet av undersökningen skall vara helt oberoende av vem 

som har utfört den, då samma tillvägagångssätt och metod har applicerats (Yin, 2011). 

Vidare innebär detta att empiriskt material hanteras på ett sätt som inte på något sätt 

innebär att tolkningen och sanningen vrids på (Ibid). I vår undersökning har vi genom 

transparens gentemot informanter samt motivering till tolkningar, ämnat öka 

undersökningens reliabilitet. 

 

2.7.3 Etisk betänksamhet 

Ryen (2004) menar att vid kvalitativa undersökningenar, och i synnerhet då intervjuer 

används som verktyg, bör forksren bejaka vissa etiska spekter för att öka validiteten av 
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undersökningen. Ryen (2004) exemplifierar en aspekt som uppstår då informanten i 

fråga väljer anonymitet. 

 

Vid kontakt med de företag vi har samarbetat med har vi erbjudit samtliga att få 

anonymitet i presentation av materialet, vilket ett par av företagen valde att nyttja. Vi 

har därför gett dessa företag nya namn (Alfa AB samt Beta AB) och informanterna är i 

uppsatsen presenterade i pseudonymer. Anledningen till att vi valde att erbjuda 

anonymitet är av anledning att informanterna då kan känna sig tryggare i att dela med 

sig av information angående deras organisationer och processen. Vi har även erbjudit 

samtliga deltagare i undersökningen att ta del av arbetet när det är färdigt, vilket 

samtliga har tackat ja till. Anledningen till att vi gör så är för att uppnå en ökad 

transparens samt påvisa för våra informanter att vi använder den information vi har fått 

som den är, och alltså inte förvränger eller ändrar den på något sätt. 
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3. Teori 

I teorikapitlet introducerar vi teoretiska modeller för hur internationalisering antas te 

sig. Vi presenterar även teorier som belyser olika faktorer i 

internationaliseringsprocessen, och därmed är kopplade till undersökningens delfrågor 

som berör kategorierna om internationaliseringens inledning, internationell försäljning 

samt kultur och kommunikation. I slutet av kapitlet sammanfattas teorierna i en syntes 

som är ämnad påvisa det teoretiska svaret på forskningsfrågan. 

 

3.1 Uppsalamodellen  

3.1.1 Bakgrund  

Uppsalamodellen (U-modellen) är en välkänd modell, vars teori förklarar särdragen av 

internationaliseringsprocessen och företags aktiviteter på utländska marknader 

(Johanson och Vahlne, 2009). Den första versionen av U-modellen skrevs år 1977, där 

huvuddragen beskrivs vara att företag utvecklar sina aktiviteter på den internationella 

marknaden med tiden och att detta sker successivt med utgång från deras utveckling av 

kunskap (Johanson och Vahlne, 1977). Vidare menar de att utvecklandet av denna 

kunskap förklaras med fenomenet av psykisk distans (skillnader i värderingar, kultur, 

reglemente och politik som påverkat individers preferenser). Med det menas att företag 

väljer att äntra marknader som ligger psykiskt nära hemmamarknaden (Ibid). Genom 

detta menar författarna att företag lättare kan hantera internationaliseringsprocessen och 

minska nivån av osäkerhet (Ibid).  

 

Den reviderade modellen från 2009 skiljer sig från originalet genom att författarna lyfter 

ett faktum om att omvärlden idag ses som ett enda stort nätverk istället för en marknad, 

med ett flertal självständiga leverantörer och kunder (Johanson och Vahlne, 2009). I den 

reviderade modellen lyfter författarna fram ett större fokus kring uppbyggnad av tillit 

och skapande av kunskap, där investeringar i nya marknaden successivt ökar i takt med 

kunskapen genom nätverk och erfarenhet (Ibid). U-modellen syftar till att förklara den 

förändring och utveckling som ett företag går igenom i sin internationaliseringsprocess 

(Ibid).  
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Figur 3, Den grundläggande mekanismen, aspekter av tillstånd och förändring vid 

internationalisering (Johanson & Vahlne, 1977, s.26) 

 

3.1.2 Internationalisering enligt Uppsalamodellen  

Teorin om internationalisering enligt Uppsala-modellen bygger på två antaganden som 

Johansson och Vahlne (2009) menar är grundläggande för ett företags 

internationaliseringsprocess. Dessa är att:  

• Företag förändras av lärdom genom erfarenheter som har anammats genom tidigare 

internationella projekt och verksamheter. Detta kan vara både via relationer eller 

försäljning av egen produkt.  

• Företag förändras genom de beslut de tar angående engagemang i nya marknader för 

att stärka sin position på den utländska marknaden.  

 

3.1.2.1 Kunskap och lärande  

Johanson och Vahlne (2009) menar att kunskapsutveckling är nyckeln till ett företags 

framgång i internationell expansion. De förklarar att ny kunskap kan växa fram via 

interaktionen mellan två olika parter och deras respektive kunskap, exempelvis en 

leverantörs kunskap om produktionen och en köpares kunskap om användandet. “Lära 

genom att göra” ska enligt Johanson och Vahlne (2009) leda till en gradvis- och 

differentierad syn på utländska marknader och företagets egen förmåga (Ibid). Vidare 

förklaras hur viktigt det är att ha i åtanke om hur lång tid det tar att hantera brist på 

institutionell och affärsmässig marknadskunskap (Ibid). Brist på instutionell kunskap 

syftar till bland annat språk, lagar och regler, vilka påverkas av faktorer som psykiskt 

avstånd, vilket syftar på det avstånd som finns mellan hur vi människor tänker beroende 

på preferenser från hemland, uppväxt och värderingar (Ibid). Brist på affärsmässig 
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marknadskunskap syftar till brist på kunskap rörande affärsklimatet runt företaget samt 

dess affärsnätverk, det vill säga aktörer som firman gör- och/eller försöker göra affärer 

med, samt banden mellan firmorna i affärsklimatet (Ibid). Risken är att om firman inte 

lyckas med att hantera en eventuellt bristande marknadskunskap, kan det leda till att 

företaget exkluderas ur den nya marknaden och dess nätverk (Ibid).  

 

3.1.2.2 Engagemang vid ingång på marknad  

Johanson och Vahlne (2009) menar att tillit mellan båda parter -det säljande företaget 

och kunden, kan förvandlas till ett engagemang i affären och i varandra. Om tillit leder 

till engagemang så menar författarna vidare att det genererar större vilja för fler, och 

kanske mer omfattande, investeringar i affärer med motparten. Vid ingång på en ny 

marknad bör fokus vara att etablera relationer och engagera sig i dessa, vilket leder till 

en början av en positioneringsprocess i det nya landet (Ibid).  

 

3.1.2.3 Finna möjligheter  

Johanson och Vahlne (2009) anser att upptäckandet av nya möjligheter ej bör ses som 

en enskild aktivitet, utan att sökandet sker i samband med affärsverksamheter med 

redan befintliga relationer och nätverk. De menar att tidigare kunskap underlättar för 

individer att upptäcka vissa möjligheter, vilket betyder att aktörer som letar efter 

möjligheter borde koncentrera sig på det dem redan vet och utveckla detta, istället för 

att fokusera på vad andra källor säger (Ibid). Nätverkande kan kontribuera till nya 

möjligheter genom interaktion mellan olika parter. Detta då parterna genererar kunskap 

till varandra, vilket leder till ökad tillit i och med att de har gjort gemensamma 

investeringar till relationen (Ibid).  

 

3.2 Nätverksmodellen  

3.2.1 Bakgrund  

Företag söker, som sig bör, vinst och utveckling i sina verksamheter. Det är i dagens 

teknologiskt utvecklade samhälle lättare att utöka sin vinst genom att söka sig till 

externa marknader där kunderna finns, trots landsgränser däremellan (Chetty & 

Blankenburg-Holm, 2000). I en internationell miljö där krockar uppstår med anledning 

av skillnader i kultur och bristfällig kommunikation, stöter generellt alla 

internationaliserade företag på hinder i olika utsträckningar (Ibid). Dessa hinder 

hanteras främst via hjälp från individer som har bredare erfarenhet inom det aktuella 



  
 

 24 

området, vilket kan hämtas från befintliga affärsrelationer och nätverk (Ibid). Under det 

senaste decenniet har det funnits möjlighet att identifiera detta tillvägagångssätt för att 

hantera hinder i internationaliseringsprocessen, samt att faktiskt kunna se den globala 

marknaden som ett nätverkssystem (Ibid). Författarna menar att företag som väljer att 

internationalisera sin verksamhet till en ny marknad är en del av ett nätverk, som alltså 

består av flera olika aktörer så som potentiella kunder, konkurrenter, leverantörer, 

agenter och så vidare (Ibid).  

 

Andersson, Håkansson och Johansson (1994) förespråkar att dagens kommersiella 

marknad bör anses som ett värdeskapande nätverkssystem, snarare än den gamla 

skolans värdekedja. Andersson et al (1994) menar att inom dessa affärsnätverk är alla 

aktörer beroende och kontrollerade av resurser hos varandra. Här hjälper samarbeten de 

olika aktörerna att pussla ihop resurserna till det värde som genererar kundnöjdsamhet 

(Andersson et al, 1994). Chetty & Blakenburg-Holm (2000) beskriver dessa samarbeten 

och integrerade nätverk som en bekräftelse på ett företags lojalitet och seriositet. Det 

bidrar också till uttryck för förtroende gentemot kunder (Ibid). Att ett företag är indirekt 

involverat i ett affärsnätverk kan alltså skapa ett värde för egen del. Detta genom att 

företaget i till exempel produktionskedjor, kluster eller konstellationer får erfarenhet av 

att arbeta i samråd med andra aktörer där flera åsikter och röster ska göras hörda (Ibid).  

 

3.2.2 Internationalisering enligt Nätverksmodellen  

Andersson et al (1994) presenterar en modell som utgår från ett nätverksperspektiv av 

internationaliseringsprocessen, i vilken ett företag skall kunna positioneras samt se i 

vilken utsträckning verksamheten är internationaliserad eller redo för ytterligare 

internationalisering. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4, Matrix över Nätverksmodellen (Uppsatsens författare) 

 

Pionjären Senkomlingen 

Ensamvargen Internationaliserings- 

experten 

Grad av internationalisering av marknad 

Grad av 

internation

alisering av 

företag 
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De olika stadierna i matrixen; Pionjären (Early starter), Ensamvargen (Lonely 

international), Senkomlingen (Late starter) samt Internationaliseringsexperten 

(International among others) är till för att identifiera de olika stadier ett företag kan stå 

inför under processen och baseras på rådande omständigheter för de två parametrar som 

finns utmed matrixens axlar; “Grad av Internationalisering av marknad” samt “Grad 

av internationalisering av företag” (Andersson et al, 1994). De beskriver matrixens 

olika steg enligt nedan;  

 

Pionjären   

I det första stadiet finns de företag vars internationella relationer är begränsade 

samtidigt som deras relationer i sin tur inte heller har alltför många relationer i 

främmande marknader och länder. Detta gör att en “Pionjär” ej besitter någon 

omfattande kunskap om nya marknader eller hur man finner möjligheterna i dessa. 

Rekommendationen för företag i denna kategori är att ta hjälp av en agent som har mer 

erfarenhet och kan hjälpa företaget i fråga att hitta-, samt ta till vara på de möjligheter 

som finns.  

 

Nykomlingen 

Företag vars positionering överensstämmer med kategori nummer två, det vill säga 

“nykomlingen”, är i hög grad internationaliserade men med ett fokus på endast den nya 

marknaden. Företaget har ett väletablerat nätverk i denna marknad, dock kan detta leda 

till att verksamheten stannar upp i expansionen och företaget inte anser att behov finns 

av ytterligare etablering i fler marknader.  

 

Ensamvargen  

Kategori nummer tre syftar till de företag som har väl etablerade nätverk i flera 

dimensioner, både mot kunder, samarbetspartners, agenter och distributörer. Dessa 

nätverk blir en resurs och tillgång till företaget i fråga som även drivs av detta faktum 

och motiveras till expansion. Vad som kan anses vara en nackdel är att “ensamvargen” 

tenderar att direkt söka sig till marknader med större distans till hemma-marknaden som 

följd av det breda nätverk som finns. När etablering väl sker i de avlägsna marknaderna, 

har företagen ofta mindre kunskap om rådande omständigheter och kulturskillnader än 

vad som egentligen är nödvändigt.  
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Internationaliseringsexperten  

Den sista av de fyra kategorierna i matrixen hänvisar till de företag som i stor 

utsträckning är internationaliserade i sin verksamhet, samt har tillgång till ett brett 

nätverk som i sin tur även finns i flera dimensioner på internationell nivå. Företag i den 

här kategorin har tillgång till fler sammansvetsade nätverk och ytterligare externa 

nätverk, vilka genererar oändliga möjligheter på den globala marknaden när relationerna 

väl identifieras som möjligheter.  

 

Matrixen över nätverksmodellen för internationalisering påvisar således olika steg för 

hur väl förberett ett företag är för den internationella marknaden när fokus är att 

relationer och nätverk är den största resursen (Ibid). Steg ett i matrixen är alltså 

positioneringen för ett mindre förberett företag, steg två och tre visar nästkommande 

nivåer, följt av slutligen steg fyra som visar hur omständigheterna råder för ett mycket 

väl förberett företag.  

 

3.3 Internationalisering av tjänsteföretag  

3.3.1 Bakgrund  

Stigh Wollroth menade redan år 1993 när han skrev boken “Tjänsteföretagens 

Internationalisering” att det i ett allt mer öppet Europa, var viktigt att tjänsteföretag 

ökade sin internationaliseringsgrad. Detta för att ligga i fas med utvecklingen och 

inhämta nya idéer samt få en internationell kunskap (Ibid). Wollroth menar, likt andra 

författare (Grönroos, nämnd tidigare) att modeller för internationalisering har skapats 

för varuproducerande företag och att tjänsteföretagen har glömts bort (Ibid).  

 

3.3.2 Internationalisering av tjänsteföretag  

Wollroth (1993) listar olika specifika egenskaper som förstärks hos tjänsteföretag till 

skillnad från tillverkande företag vid en internationalisering. Dessa egenskaper är bland 

annat att på en främmande marknad är det svårt att standardisera samt framställa tjänster 

på ett likartat sätt, på grund av att tjänster många gånger är relaterade till individer som 

är kulturellt och socialt rotade. Detta medför ett krav på lokal och direkt närvaro. 

Tjänster är också oftast beroende av både producenten och konsumenten, vilket gör att 

de inte går att lagra eller transportera, och medför åter igen ett krav på lokal och direkt 

närvaro. Den lokala närvaron kan medföra att för tjänsteföretag kan det bli 

problematiskt att rekrytera kvalificerad personal som för en längre tid är villig att 
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stationera sig utomlands. Vidare är ett nära och omfattande samspel mellan säljare och 

kund är många gånger nödvändigt vid framställande och konsumtion av tjänsten., vilket 

tenderar att försvåras vid kulturella skillnader mellan parter från olika länder.  

 

Wollroth (1993) hävdar även att ett tjänsteföretags strategi samt marknadsföring 

stämmer mer överens med ett varuproducerande företag när tjänstens tyngdpunkt ligger 

mer på service och mindre på kunskap. Servicetjänster kan exempelvis vara 

biluthyrning och städtjänster, medan exempel på kunskapstjänster är en advokatbyrå 

eller ett arkitektkontor (Ibid). Vidare hävdas att de mer kunskapsbaserade 

tjänsteföretagen i mindre grad styrs av i förväg bestämda strategier i sin 

internationalisering än industriföretagen som sysslar med varuexport (Ibid). 

3.4 Kreativitetsmixen  

3.4.1 Bakgrund  

Edvardsson, Edvinsson och Nyström (1992) menar på att det finns ett mönster för hur 

internationaliseringsprocessen ser ut för ett tjänsteföretag och beskriver denna som fyra 

stadier. Vidare beskriver de dessa steg som ett företags “kreativitetsmix” då den består 

av företagets aktiviteter vilka man kan hantera utifrån sina egna förutsättningar och 

därför benämns som kreativa.  

 

3.4.2 Internationalisering av tjänsteföretag enligt Kreativitesmixen  

Kreativitetsmixen hävdas alltså vara den dynamiska kärnan i 

internationaliseringsprocessen för ett tjänsteföretag där mixens, och således 

internationaliseringsprocessens, fyra steg är (Edvardsson et al, 1992);  

 

Prospekteringsstadiet  

Det här stadiet är en inledningsfas för företaget, i vilket ofta en individ är den resurs 

som driver på processen och styr mot vilken väg företaget bör gå. Den dragande 

personen i fråga är ofta en entreprenöriell sådan som besitter en ledarposition inom 

företaget. Vad som görs i Prospekteringsstadiet är att identifiera kunder, etablera 

relationer och börja bygga på nätverk inom den nya marknaden.  

 

Introduktionsstadiet  

Introduktionsstadiet handlar om att ta ett steg in i den nya marknaden och förse denna 
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med lokala representanter från företaget. Detta för att utöka sin lokala legitimitet och 

börja bygga företagets varumärke lokalt. Det handlar även om att skapa rutiner för 

samarbeten mellan ny marknad och hemma-marknad för att därigenom kunna stödja 

den lokala verksamheten i sin kulturella anpassning.  

 

Konsolideringsstadiet  

Väl i konsolideringsstadiet har företaget ofta lyckats etablera en kundbas, och nästa steg 

handlar om att arbeta med själva produkten. Detta innebär att säkerställa dess kvalité 

samt hålla den unik. Genom att göra så skapas ett verktyg för att anpassa sig till sina 

kunder och deras behov för att höja kundtillfredsställelsen samt öka konkurrenskraften.  

 

Vidareutvecklingsstadiet  

För att vidareutveckla sin verksamhet behöver företaget hantera sina organisatoriska 

resurser och förutsättningar för att kunna expandera verksamheten vidare. Det kräver 

oftast en relativt stor investering i form av finansiella resurser vilket gör att detta steg 

ofta dröjer tidsmässigt innan företaget är redo att ta det.  

 

3.5 Internationell försäljning  

Vincent Daniels (2007) beskriver internationell försäljning som en process där säljaren i 

fråga måste vara förberedd, alert och flexibel i sitt arbete. Han beskriver internationell 

försäljning som en aning komplex, där två av de viktigaste aspekterna är att alltid ta 

hänsyn till distans och tidsskillnad (Ibid). Med detta menar han att en säljare som reser i 

sin tjänst till en ny världsdel för säljmöten, kommer att stöta på att tid värderas 

annorlunda i olika delar av världen och att problem som kan uppstå är missförstånd i 

mötesbokningar samt oklarhet i bekräftande av dessa. Dygnet får också “färre timmar” 

att arbeta inom, när man integrerar med klienter i andra världsdelar (Ibid). Detta då 

tidsskillnaden försvårar för att till exempel boka telefonmöten. Vidare klassificerar 

Daniels (2007) internationell försäljning som en högre press på säljaren då hans arbete 

är mer resurskrävande och dyrare för företaget. Detta beror på att resor och samtal 

kostar mer pengar vilket kan leda till att ett större krav kan ligga på säljaren att positiva 

avslut och fortsatt goda affärer (Ibid).  

 

Att vara engagerad i sin kunds kultur är avgörande för att lyckas avsluta en affär, vilket 

inkluderar allt ifrån att känna till religion, tullar och reglemente samt språkkunskap 
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(Ibid). Här menar Daniels (2007) dock att det inte räcker för en säljare att känna till 

vokabulär av ett främmande språk och kunna talföra sig med språket, utan man bör även 

känna till talesättet och hur man pratar med varandra i kroppsspråk, tonlägen och 

attityder. Att vara inlärd i sin kunds kultur handlar således inte om att enbart samla plus-

poäng, utan att vara kompetent nog att ställa relevanta frågor som kan vara avgörande 

för en potentiell affär.  

 

3.5.1 Säljaren  

En Säljperson definieras enligt Ghauri och Cateora (2010, s. 413) som- “An individual 

representing a company to customers by performing one or more of the following 

activities: prospecting, communicating, selling, servicing, information gathering, and 

relationship building”. Här syns det tydligt hur omfattande rollen är vad gäller 

interaktion med kund, där relationsskapande är en viktig grundpelare; något som både 

tidigare nämnda U-modellen och Nätverksmodellen belyser.  

 

Ghauri och Cateora (2010) hävdar att företag som vill ta med kulturskillnader i 

beräkningen, måste vara centrerade vid relationen istället för runt själva erbjudandet. I 

internationella affärer återfinns en global konkurrens som i kombination med dynamik 

och komplexitet ökar behovet för nära relationer med leverantörer och kunder (Ibid). 

Personlig försäljning sker via fysiska möten, telefon, e-post, webb- konferenser etcetera. 

Säljpersoner har ofta en konsultativ roll, där de hjälper kunden att lära sig mer om sina 

problem och behov, för att därefter kunna skräddarsy erbjudandet så att det passar 

kunden optimalt (Armstrong och Kotler, 2003).  

 

För att försäljning ska ske effektivt över landsgränser, måste säljaren försäkra sig om att 

deras färdigheter i kommunikation och förhandling är anpassade för en mångkulturell 

miljö (Ghauri & Cateora 2010). När säljaren ska förbereda sina säljargument, finns det 

två aspekter som måste ses över. Den första är Kunden och dess behov, och den andra 

aspekten är att uppnå försäljning. Armstrong och Kotler (2003) menar att för många 

kunder så är säljaren praktiskt taget företaget, då detta är det enda handgripliga som 

kunden kommer i kontakt med. Starka relationer mellan kund och säljare kommer att 

resultera i starka relationer med företaget och dess erbjudanden (Ibid). Ghauri och 

Cateora (2010) hävdar att effektiviteten i internationell personlig försäljning beror på 

fyra olika faktorer; 1) Säljarens personlighet och kundrelationen 2) Säljarens beteende 

3) Säljarens personliga resurser och 4) Kundens anledning till köp. 
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3.5.1.1 Säljarens personlighet och kundrelationen 

Att ha säljstyrkan närvarande i den nya marknaden visar att företaget bryr sig om att 

hålla liv i relationen med kunden, där det personliga mötet med kunden värdesätts mer 

än nyttjande av reklam eller marknadsföringsmaterial. Det betonas även att relationen 

måste byggas på tillit och vänskap. I dessa relationer är maktbalansen något som ska 

beaktas, då en part tenderar att har mer makt än den andra i många affärsrelationer, 

vilket är direkt kopplat till parternas respektive förhandlingskraft. Säljarens uppgift 

rörande detta är att skapa en balans där samarbete, istället för strid, tar plats mellan 

säljare och kund.  

 

3.5.1.2 Säljarens beteende 

Säljarens beteende i internationell försäljning är till störst del baserat på dennes 

kännedom om den nya marknadens kultur, värderingar och normer. Detta är ofta 

anledningen till varför företaget väljer att anställa en lokal säljstyrka, eftersom detta 

direkt ger tillgång till denna typ av kunskap. Budskapet som företaget vill förmedla om 

erbjudandet, bemötandet samt beteendet mot kunden bör alltså justeras vad gäller språk, 

argumentationsnivå, och lokala normer. Detta sätt att arbeta för relationsorienterade 

interaktioner är essentiellt för att uppnå långsiktighet enligt Ghauri och Cateora (2010).  

 

3.5.1.3 Säljarens personliga resurser 

Författarna menar att för att en säljare ska bli framgångsrik i att förmedla företagets 

budskap, krävs utbildning (Ghauri och Cateora, 2010). Inte enbart utbildning om 

marknaden och kulturen, utan även utbildning rörande analys och förhandling (Ibid). 

Kunskap om företagets produkter, kapacitet och kundbehov är en nödvändighet för att 

kunna representera företaget på ett koncist och genomgående sätt (Ibid).  

 

3.5.1.4 Kundens anledning till köp 

Med detta menas att det är viktigt att förstå anledning till- och karaktärsdragen av- 

kundens köp (Ghauri och Cateora, 2010). Detta kan vara svårt för säljaren att påverka, 

men det finns olika vägar att gå för att influera kunden (Ibid). Exempelvis genom att 

noga matcha kundens behov med det företaget kan erbjuda, eller genom att hjälpa 

kunden med att noga definiera vad dess problem verkligen är (Ibid). Detta tenderar att 

vara aktuellt när det gäller mer komplex försäljning (Ibid).  
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3.5.2 Kundens förväntningar  

Levererar företaget en tjänst som lägger sig under kundens förväntan skapas en 

missnöjsamhet hos kunden vilket högst sannolikt leder till att kunden inte vill fortsätta 

samarbetet med säljaren (Gremler, 2012). Korrekta löften för när och hur en tjänst ska 

levereras är alltså en mycket viktig aspekt när företag vill minimera risken för brist i 

kommunikationen samt kundmissnöjsamhet (Ibid). Det som enligt Gremler (2012) 

omnämner vara det mest effektiva tillvägagångssätt för att hantera kundens 

förväntningar är att vara realistisk i de löften företaget avger.  

 

3.6 Kultur och kommunikation  

Kultur är ett dynamiskt fenomen som i sitt företeende formas av flera olika aspekter; hur 

man löser problem, hur man fördelar makt, vilka värderingar man har, bland annat 

(O'Rourke, 2008). Kultur är ett samlingsord för de normer och underförstådda regler 

som finns inom en viss grupp av människor, och är så dynamiskt till sin form att det 

idag finns 160 olika definitioner av vad kultur är (Ibid). Trots att dessa definitioner är av 

samma innebörd, visar det på hur kultur som ämne och fenomen är svårt att direkt ta på 

och fastställa, som följd av dess många aspekter som spelar in (Ibid). Vad som dock 

finns återkommande i definitionerna av kultur är att kommunikation är en väsentlig del i 

olika kulturella förhållanden (Ibid).  

 

Kleppestø (1993) beskriver kultur som de värderingar som samlar en grupp människor 

och kan råda inom såväl ett folkslag som en organisation, en familj eller ett företag. När 

olika kulturer möts sker en integration vilken även kan mätas i hur olika element mellan 

de aktuella kulturerna skiljer sig från varandra (Kleppestø, 1993). Tajfel (2010) menar 

att vi som människor faktiskt alltid använder dessa olika element för att kategorisera in 

både andra och oss själva under. Genom att definiera egenskaper, etnicitet, värderingar 

med mera kan sedan en placering av människan eller gruppen i fråga göras som därefter 

per automatik antas tillhörande viss kultur; antingen inom sitt land, sitt företag eller sin 

familj (Tajfel, 2010). Genom en identifiering av dessa element och genom att kunna 

kommunicera dem, möjliggörs det alltså för en integration mellan de olika kulturerna 

och det är inte alltid nödvändigt, enligt Tajfel (2010) att ha full tillgång till all 

information angående den främmande kulturen på grund av den identifiering som ändå 

utförts, vilket skapar en medvetenhet (Ibid). Det här sättet att se på kulturella skillnader 

och integrationen däremellan faller under vad Tajfel (2010) kallar för “Social identitets- 
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teori” och beskrivs vidare innebära att hur man identifierar en kultur eller en grupp med 

samma värderingar och element, beror på vad gruppen jämförs med och ställt emot. 

Kleppestø (1993) menar med detta att ett element inom en kultur som beskriver 

densamma för att till exempel vara väldigt religiös, måste således ha ställts emot en 

mindre religiös kultur för att ha uppfattats som sådan.  

 

För att då möjliggöra interaktionen mellan kulturer och hantera dess skillnader, krävs en 

fungerande kommunikation (O'Rourke, 2008). O'Rourke (2008) menar vidare att även 

kommunikation består, precis som kulturer, av ett flertal olika element. Element inom 

kommunikation kan vara det verbala och orden som faktiskt används, men även uttryck, 

kroppsspråk samt tonläge, vilka alla sker samtidigt och ger mottagaren ett 

helhetsintryck av vad som kommuniceras.  

 

3.7 Teoretisk syntes 

Nedan följer en konklusion av teoriernas antaganden i en sammanställd modell 

bestående av tre steg, vilka kommer användas som verktyg för att vi författare ska 

kunna besvara vår forskningsfråga och dess tre delfrågor.  

Steg. 1 

Det förklaras i U-modellen att företag tenderar att internationalisera sig successivt, med 

små investeringar på utvald marknad i taget, för att sedan gradvis öka i takt med att 

företagets kunskap om marknaden har ökat samt erfarenhet erhållits. Företag tenderar 

att välja en marknad som är så lik hemma-marknaden som möjligt, vad gäller kulturella- 

politiska- eller sociala förhållanden för att reducera psykiska avstånd. Tillsammans med 

Nätverksmodellens antagande om att både befintliga och nya nätverk används vid 

internationaliseringens initiering kan vi konkludera första steget som företaget tar för 

internationalisering är genom nätverk, och däri andra aktörer, i närliggande länder.  

 

Steg 2. 

För tjänsteföretag etableras relationer och nätverk genom de initierande personerna från 

företaget, som väljer att befinna sig lokalt i den nya marknaden och som kommunicerar 

företagets produkt utåt. Detta är i tjänsteföretag ofta en driftig säljare, vilken hanterar 

etableringen genom vissa steg som nämns av Johansson & Johansson (1992) och den 

kreativitetsmix som beskrivs i deras teori. Säljaren i fråga är enligt Ghauri (2010) en 

relationsskapande person som har hög personlig kapacitet och bra resurser (exempelvis 
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utbildning, språkkunskap eller erfarenhet). Hur affärerna ter sig beror enligt Ghauri 

(2010)  på hur säljaren hanterar kundrelationen i förhållande till kundens anledning till 

köp. Steg två för internationaliseringsprocessen är alltså relaterad till säljaren samt hur 

dennes kunskap ter sig och hur driftig säljaren är. 

 

Steg 3.  

När det kommer till en tjänst som produkt, uppstår en situation för säljaren där denne 

inte kan förlita sig på en manual eller produktbeskrivning, som ofta finns för fysiska 

produkter. Istället måste han se till att kundens förväntningar läggs på rätt nivå när 

tjänsten beskrivs och säljs in.  Denna kommunikation kan te sig problematisk, i 

synnerhet i fall där kulturella skillnader även råder vilket försvårar för säljaren. Att 

identifiera vilka skillnader som finns kulturellt är, enligt Tajfel (2010) det bästa sättet 

för att hantera dessa, då man efter identifieringen kan anpassa sig efter dem. Steg 3 

handlar således om huruvida säljaren kan identifiera och hantera de kulturella 

skillnaderna för att kommunicera ut tjänsten på ny marknad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5, Teoretisk Syntes (Uppsatsens författare) 

 

Ovan modell av teorisyntesen kan delas in i tre kategorier, vilka vidare kan kopplas an 

till de tre delfrågor som finns i vår forskningsfråga och vilka berör; Inledande av 

internationaliseringsprocessen, Internationell försäljning av tjänsten samt Kultur och 

kommunikation. Dessa tre områden kommer genomsyra vår undersökning och 

återkomma i uppsatsens samtliga kapitel, för att i slutsatsen knytas ihop och 

tillsammans utgöra ett svar på vår huvudfråga. 

1. Inledning av 
internationalise
rings-processen 

• Processen inleds genom att marknad väljs där psykisk 
distans är kort samt där nätverk finns etablerat. 

2. Säljarens roll 

• Säljaren är en nyckelspelare som bör besitta erfarenheter 
och kompetens för att försäljning på internationell nivå 
ska lyckas. 

3. Anpassning 

• Kultur och kommunikation ter sig olika över delar av 
världen, och detta måste säljaren anpassa sig efter 
genom identifiering av de rådande skillnaderna. 
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4. Empiri 

I följande kapitel redogör vi för den empiriska data vi har samlat in. Vi börjar med en 

en presentation av varje företags tillvägagångssätt vid internationaliseringm som följs 

av säljarnas hantering av internationell försäljning av tjänster. Slutligen framställs 

varje företags hantering av kulturella distanser och kommunikation. 

 

4.1 Inledning av internationaliseringsprocessen för tjänsteföretag 

4.1.1 Academic Work 

Första etableringen utomlands för Academic Work var till Norge år 2007, med 

anledning av att företaget upplevde att de hade en fungerande produkt och strategi 

(Ersholt, 140502). De såg Norge som en lättillgänglig och geografiskt smidig marknad 

för att låta två representanter resa dit och infinna sig fysiskt närvarande i uppstartsfasen. 

Det norska språket ansågs också likt svenskan i språk vilket underlättade processen 

enligt Ersholt. Två personer valdes ut, vilka företaget såg som duktiga och driftiga för 

att initiera processen i Norge. Det första steget var för dessa två personer att hitta 

kompetent personal som kunde påbörja arbetet med att kontakta potentiella kunder samt 

kommunicera ut företaget och tjänsten på norska marknaden. Att starta upp på den nya 

marknaden gick relativt snabbt då Norge inte skiljer sig så mycket från Sverige i 

struktur av företag, kultur eller politiska reglemente alltså kunde säljarbetet starta så fort 

personal var funnen. (Ersholt, 140502)  

 

Vidare berättar Ersholt om vikten av det första steget- att hitta rätt personer för 

rekrytering till den nya marknaden; 

“... vilka de sedan rekryterar blir ju även avgörande för hur det kommer gå på 

den nya marknaden så det är väldigt mycket personalen som spelar roll där.” 

(Ersholt, 140502). 

Ersholt utvecklar detta med att beskriva hur dessa personer sedan bidrar med interna 

resurser som know-how samt lär sig om kulturella skillnader och att anpassa sig efter 

dessa. När Academic Work väljer att äntra en ny marknad finns det klara och 

genomtänkta strategier, dock går det inte att enbart följa dessa utan flexibilitet är en 

framgångsfaktor vilken man måste anamma för att det ska fungera. Det kan uppstå 

situationer som inte har förutsetts, eller så kan kultur inom ny marknad påverka 

processen och företaget måste tänka om. Ersholt belyser återigen vikten av att ha rätt 
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personer internt som kan hantera oförutsedda händelser och lära sig om främmande 

kulturella beteenden som är av vikt för etableringsprocessen och försäljningen av 

tjänsten.  

“ ... i Tyskland exempelvis är det största hindret att kunna boka möten med 

kunder då affärskulturen skiljer sig ganska markant från de nordiska 

marknaderna. Man får då för att förhindra detta hitta lokala personer som kan 

hjälpa till att bygga upp verksamheten i nya länder och hjälpa till där.” 

(Ersholt, 140502). 

Angående nätverk och aktivt nätverkande ger Ersholt tydligt svar på att de självklart 

använder sig av kontakter och befintliga relationer i jakt på nya möjligheter, dock 

arbetar de inte aktivt med nätverkande, utan det sker i samband med den dagliga 

försäljningen. 

 

4.1.2 Alfa AB 

Av Magnusson (140425) får vi reda på att den primära anledningen till den första 

utlandsetableringen var att företagets nationella position hade vuxit sig stark, samt att 

tjänsten var unik i sitt slag. Detta ledde till att Alfa AB’s VD valde att söka nya 

utmaningar på ny marknad. Detta gjordes genom att först expandera till Sverige, med 

anledning av den korta distansen geografiskt samt relativ likhet i kultur. Magnusson 

berättar att för att hitta kunder på de nya marknaderna var kontakter genom befintliga 

kunder och partners väsentligt, då dessa kunder orientera fram vilka nya företag som 

skulle kunna vara intresserade av tjänsten; 

“Well we used our current partners and for example in Finland we spoke to our 

finnish partners and contacted them to find if they knew any companies which 

would be interested in sweden when we first started in sweden so they could give 

us names of their colleagues and so on. And bit by bit we started to build the 

network” (Magnusson, 140425). 

 

Vidare berättar Magnusson att etableringsprocessen alltid är väl planerad genom en 

mängd research för att i största möjliga mån förhindra oförutsedda händelser som 

eventuellt skulle kunna försvåra etableringen. I den pågående etableringen till Asien, 

berättar hon att nätverk aktivt har använts och relationer som komplement till egna 

erfarenheter, för att öka kunskap om kultur och affärsmiljö. 
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“Also to talk a lot to the existing customers we have, who have businesses in 

Singapore and know something about this already, or to our personal contacts 

who work there and can help us find what kind of things we should know about 

the business culture there.”(Magnusson, 140425).  

Aktivt nätverkande har också infunnit sig genom att företaget exempelvis har anordnat 

en seminarie-frukost till vilken de bjudit in några befintliga kunder som kan ge goda 

referenser till de potentiella kunder som även de har vart inbjudna. Alfa AB har genom 

sina etableringar blivit bättre på att ta reda på vilka faktorer som bör bejakas samt vad 

företaget måste ha tagit reda på innan. Företaget har således genom tidigare etableringar 

blivit mer effektiva i etableringsprocesser enligt Magnusson. Framgångsfaktorn som 

belyses mest under intervjun är att hitta “rätt” personer till företaget, då dessa 

representerar företaget i försäljning och kundbemötande. Det är även dessa människor 

som i sin kompetens och arbetskraft kan hantera hinder genom förebyggande research 

och genom att öka kunskap. (Magnusson, 140425) förklarar att: 

“...its not the physical product that we can bring to the meeting with our 

customers, it’s our people” (Magnusson, 140425). 

Vidare utvecklar hon att företaget inte jobbar med förutbestämda strategier för att 

hantera kulturella hinder som kan uppstå, utan de arbetar istället med att hitta bra 

personella resurser som kan hantera dessa om- och då de uppstår (Magnusson, 140425). 

 

4.1.3 Beta AB 

Anders Andersson (140506) berättar att företaget grundandes i Sverige, då grundaren 

var svensk och att den första exporten gick mot Genève i Schweiz samt till Holland. 

Han förklarar att det blev naturligt att röra sig dit först och främst, på grund av 

personliga kontakter. Beta AB har kunder i Sverige inom sitt nischområde (sjöfrakt), 

vilka handlar med råvaror. Han menar att denna bransch finns i stora nav i London, 

Gèneve samt Singapore och att det i Europa finns stora handelshus som jobbar med den 

sektorn. Marknaden finns utanför Sverige helt enkelt säger Andersson (140506) och 

därför måste man röra sig utanför de svenska gränserna. 

“Tänk att det inte finns några gränser, och du vill sälja en produkt, i vårt fall en 

tjänst. Vi måste ju söka upp de kunder som vi tror vill köpa vår produkt. Om den 

kunden sedan sitter i Göteborg, Stockholm eller Genève. Det är helt sekundärt, 

så antingen tar man tåget till Norrköping, eller flyget till Genève.” (Andersson, 

140506). 
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För att komma i kontakt med potentiella kunder, finns olika vägar att gå enligt 

Andersson. Antingen att företaget blir rekommenderat in till kund via någon kontakt, att 

man känner någon person inom företaget sedan innan, alternativt att research får göras 

där säljaren läser på ordentligt om personen han vill kontakta samt vem som är rätt 

person att tala med och därefter gör ett så kallat kallt samtal.  

 

Nätverkande beskriver Andersson som mycket viktigt och att de uteslutande har använt 

sig av nätverk för att nå ut internationellt. De försöker dels stärka sitt nätverk genom att 

underhålla befintliga kunder samt att de också besöker mässor. Att nätverka och träffa 

potentiella kunder är av vikt för att presentera sig själv och vad företaget gör förklarar 

Andersson (140506);  

“... då blir det lättare att hålla en presentation för den potentiella kunden vid ett 

senare skede, för då vet dem redan vem du är och vad ditt bolag gör.”  

Rörande planering av internationaliseringsstrategier menar han att detta är mycket 

kalkylerat, där man noga kartlägger aktörer i en viss industri i första hand. 

“Säg att vi vill in i Spannmålssektorn, då kollar vi; vilka jobbar i denna sektor? 

Vilka känner vi där? Känner vi inte någon som jobbar där? Nej, men då får vi 

istället göra en research. Där vi analyserar, kollar webbsites, samt ringer runt 

för att försöka få en helhetsbild på organisationen. Att lämna något åt slumpen, 

det är som att gå på Casino, det gör man inte.” (Andersson, 140506). 

 

Kunskapen om de befintliga marknaderna förklarar han har vuxit fram genom att ha 

anställda som har arbetat samt verkat inom branschen. Den internationella kunskapen 

inom företaget är även den stor, han berättar att han själv har bott och jobbat utomlands 

i hela sitt liv, och har endast varit bosatt i Sverige de senaste 5 åren (Andersson, 

140506). 

 

4.1.4 Indpro AB 

I Indpro AB's fall togs initiativet till att driva ett internationellt bolag utav Pavel 

Siddique, tillsammans med några vänner. Enligt Siddique (140429) var affärsidén från 

första början att starta upp företaget i Indien, med anledning av den tekniska kompetens 

som fanns att tillgå där, samt låga kostnader, för att sedan sälja affärsutvecklingstjänster 

till svenska företag. Siddique menar att samma kvalité av teknisk kompetens även finns 

i Sverige, men inte alls i samma volym som det skulle behövas. Han förklarar att de 
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hade en del kontakter i Indien redan innan de reste dit för att starta upp företaget, men 

det flesta förberedelser hanterade de på plats. Det underlättade mycket att Siddique har 

Indiska rötter, och där av kunskap om kulturen och språket. Detta gav en stark grund 

under etableringen i Indien. Några större svårigheter har de på plats aldrig stött på 

menar Siddique dock nämner han rena byråkratiska formaliteter som att registrera ett 

företag vilket tar tre månader i Indien, istället för en månad som i Sverige, som ett 

exempel på typiska hinder. Dock har detta aldrig upplevts som något tungrott av 

grundarna; 

“Det påverkade inte oss något nämnvärt, för vi hade så mycket positivt driv i oss 

att starta upp företaget, så vi tog oss igenom det. Eller att behöva muta någon 

person i myndigheterna, det har vi aldrig stött på.” (Siddique, 140429). 

Den kunskap företaget har byggt upp om Indien, var något som fick växa fram beskriver 

Siddique (140429): 

“Vi drog ju ner med våra CSN-pengar till Indien, och sen hoppade vi in och 

började simma i det. Det tog ju säkert 4-5 år innan vi kunde säga; nu börjar vi 

kunna Indien. Det har ju varit en process”.  

Vad gäller nätverkande i Indien säger Siddique att detta har varit viktigt för att utföra 

saker, det är lättare när man har många tentakler ute och kontakter på marken menar 

han. Han säger också att det är viktigt att nätverk byggs i Sverige för affärernas skull, 

där försöker företaget vara med i olika nätverk, och driva på självständigt för att skaffa 

nyttiga kontakter. När det gäller affärer som har gjorts mot USA, är detta helt tack vare 

nätverkandet i Indien, där de haft en representant från Indpro som lett försäljningen mot 

amerikanska kunder. Just nu söker företaget nya marknader för expansion mot 

Mellanöstern. Detta har enligt Siddique inte så mycket att göra med de breda 

språkkunskaperna, vilka han besitter- Engelska, Svenska, Spanska, Persiska, Arabiska, 

Urdu, Hindi samt Bengaliska. Utan själva handelsvägen är det som attraherar, med 

Dubai som handelsplats, tillsammans med Istanbul. 

“Dubai har varit handelsplats mellan öst och väst länge, den naturliga 

exportmarknaden för Indien är mellanöstern. Så vi tänkte som dem kan man 

säga.” (Siddique, 140429). 
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4.2 Internationell Försäljning 

4.2.1 Academic Work 

Enligt Michael Holmström (140429) är framgång av försäljning densamma över hela 

världen, men det är perspektiven och omständigheterna som kan skilja sig åt. Han 

menar att om man säljer sin produkt till en kedja i Sverige kan detta innefatta 20 butiker 

eller kontor, medan i exempelvis USA kan det innebära att man sålt sin produkt eller 

tjänst till 2000 butiker eller kontor.  

 

Under intervjun lyfter Holmström svårigheten med att inte ha en produktspecifikation 

att falla tillbaka på inom försäljning av tjänster, som man ofta har för fysiska produkter. 

Vidare berättar han hur det viktigaste är att man som säljare står för vad man säljer och 

inte lovar kunderna för mycket med risk att inte kunna uppfylla löftet. Enligt honom är 

det bättre att vara ärlig från början och ge kunden kännedom om situationen, och 

därmed kunna få en nöjd kund trots att resultatet kanske inte visade sig bli optimalt 

(Holmström, 140429). 

“Det handlar helt enkelt mer om förtroende och personliga egenskaper och att 

förklara produkten och använda “storytelling” för att berätta för kunden vad 

tjänsten kan göra för dem.” (Holmström, 140429). 

Med ovan citat menar Holmström att som säljare av en tjänst handlar det inte om att 

beskriva själva tjänsten, utan om att måla upp ett scenario om hur kundens situation kan 

se ut vid köp av tjänsten. Detta kallar han för “storytelling” och menar att det är 

nyckeln inom försäljning av tjänster. Genom storytelling kan säljaren hantera nivån av 

kundens förväntningar genom att det scenario man beskriver hamnar på en realistisk 

nivå. Under intervjun frågar vi Holmström hur deras tjänst kommuniceras gentemot 

olika marknader, samt huruvida de i olika mån anpassar erbjudandet efter marknaden i 

fråga. Detta svarar Holmström med att inom Academic Work har detta faktiskt varit en 

fråga som diskuterats internt, men där de till slut har valt att vara tydliga med att det är 

ett svenskt företag, och därför låta svensk kultur genomsyra företaget med 

grundvärderingar som används genom hela koncernen. Holmström berättar att viss 

anpassning sker med tanke på rådande miljö inom marknader, där han exemplifierar 

med Tyskland, där deras kunder i större utsträckning söker rekrytering för 

heltidstjänster medan svenska kunder i större mån söker bemanning för en kortare 

period (Holmström, 140429). 
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4.2.2 Beta AB 

Framgången i internationell försäljning ligger i grunden i att få in betalande kunder 

enligt Anders Andersson (140506). Men framgång kan även uppstå när exempelvis 

företaget lyckas med att ta in en ny kund och etablera sig i en ny sektor och ta 

marknadsandelar. Rörande internationell, respektive nationell försäljning, upplever 

Andersson att det är betydligt lättare att sälja nationellt, då avstånden blir mycket 

kortare. Han förtydligar att mycket av den reguljära kontakten sker via telefon och e-

post både med nationella och internationella kunder, men när det kommer till specifika 

presentationer som måste göras, då underlättar det betydligt att vara nära kunden lokalt 

(Andersson, 140506). 

 

Att hantera kunders förväntningar, blir hanterbart i och med att Beta AB vet vad kunden 

behöver oftast menar Andersson. Han säger att alla säljare i företaget har erfarenhet från 

branschen sedan tidigare, och kunskap om de krav som kunden har på sig; 

“... det är ju därför vi gör en försäljning, eftersom vi har lösningen på deras 

problem och krav. Sedan lägger man sitt förslag på en nivå efter dessa krav.” 

(Andersson, 140506). 

Vad gäller balansen av makt i förhandling säger Andersson att företaget alltid försöker 

tillmötesgå och erbjuda kunden allt de kan göra. Men återigen hänger detta ihop med de 

krav som kunden har ställda på sig från exempelvis bolagsstyrelsen och att kunden helt 

enkelt för vidare dessa krav. Andersson säger att det är viktigt att ta reda på dessa krav 

innan säljaren sätter ihop en presentation för lösningen. Vidare förklarar han att kraven 

inom branschen är ganska homogena på global nivå, och att det inte skiljer sig så 

mycket åt från land till land (Andersson, 140506).  

 

4.2.3 Indpro AB 

Pavel Siddique (140429) menar att oberoende på om försäljning sker inom eller utanför 

nationella gränser så ligger framgången i avslutade affärer. Han säger att försäljning av 

Indpro’s tjänster kan räknas till komplex försäljning, i och med att det är svårt att påvisa 

nyttan. Han drar jämförelsen till fysiska produkter som går att demonstrera, där det 

verkligen går att jämföra. Siddique menar att de säljer ju faktiskt tjänster som inte 

existerar idag, och att detta utgör grund för komplexitet; 

“Jag upplever att det är komplext, långa beslutsprocesser och mycket 

förtroende. Ett förtroende man kan spela på, kunna måla upp förväntningar som 
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man vet att man kan hålla, för att kunna sälja till den kunden egentligen.” 

(Siddique, 140429).  

Att hantera kundens förväntningar säger Siddique beror på hur komplext systemet är 

som de ska utveckla. Han menar att om det är ett enklare system, kanske en webbsida 

med olika funktioner, då går det att illustrera detaljrikt med Adobe-ritningar om hur 

resultatet kommer att se ut. Där kan en hög matchning göras på kundens förväntning av 

tjänsten. Han säger dock, att om det rör det sig om en mer komplex tjänst, så sker 

försäljningen annorlunda;  

“... medan en mer komplex tjänst, då får man gå in i en annan typ av försäljning, 

där man mer går in på vilken kompetens man säljer. Och liksom följa med under 

hela bygget av systemet. Det är ju svårt att visa på några PowerPoint-slides att  

- så här kommer det att se ut.” (Siddique, 140429). 

 

Vad gäller fördelningen av makt mellan företag och kund, har man sett att detta skiljer 

sig åt rätt markant beroende på i vilket land affärer bedrivs. Om man ser det från 

synvinkeln att Indpro ska sälja mot Sverige, så ser man ofta att den svenska marknaden 

tar mycket makt och tror sig ha en överhand över leverantören (Indpro i detta fall). Han 

förklarar att de har märkt stora skillnader i att stärka sin förhandlingskraft som 

leverantör, från att inte ha haft svenska ingenjörer anställda i Indien, till att ha det. 

“... har man erfarna, svenska tekniker som varit med i branschen länge, kan de 

förhandla på ett helt annat sätt gentemot kund. Det motkravet som dessa svenska 

tekniker kan ställa mot en (svensk) kund, är en stor skillnad mot vad en indisk 

ingenjör hade kunnat ställa mot samma kund.” (Siddique, 140429). 

 

Detta menar Siddique är just för att de svenska teknikerna, sedan innan har en god 

kunskap om vad specifika kundkrav (rörande system, programmering etcetera) kan 

förväntas leda till för lösning i en svensk IT-miljö. Denna kunskap kan, av naturliga 

skäl, inte en tekniker i Indien ha hundra procent koll på (då denne inte har verkat inom 

svenska IT-miljöer tidigare) i och med det höjs då kundens förhandlingskraft. Men detta 

har Inpro AB alltså lyckats hantera genom att se till att ha svenskt och branschkunnigt 

folk i organisation (Siddique, 140429). 
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4.2.4 Stephan Bruuns 

Stephan Bruuns (140425) säger i vår intervju att framgång i internationell försäljning 

till stor del handlar om att anpassa sig till den kultur som råder i landet, där man gör 

affärer. Han förtydligar att det är stor skillnad att göra affärer i Tyskland, än i England, 

respektive Sydamerika och att framgången således ligger i att anpassa sig. Bruuns 

poängterar det faktum att tjänsteförsäljningen har ökat markant och tagit over, i Sverige 

och exemplifierar med Ericsson där två tredjedelar av företagets omsättning består av 

tjänster och reservdelar. Han säger att skillnaden mellan att sälja fysiska produkter 

respektive tjänster, är att det ställs högre krav på en säljare vid sälj av tjänster, för att 

bibehålla företaget trovärdigt. Kraven är helt enkelt högre på säljaren och företaget 

bakom, för att kunden ska vilja köpa en tjänst än om det rörde sig om en fysisk produkt, 

vilken går att demonstrera och påvisa nyttan med. För att så tydligt som möjligt 

förtydliga vad tjänsterna kan göra för kunden, menar Bruuns att det är viktigt att påvisa 

nyttan för kunden med det man säljer. Han säger att ett köpbeslut till störst del fattas på 

känslomässiga grunder och det är därför man talar om nyttan med produkter;  

“... och nytta är ju känsla, alltså vad vi får ut av den här produkten. Säljare som 

inte kan påvisa nyttan, dem når ju inte framgång långsiktigt.” (Bruuns, 140425). 

 

Rörande maktbalans menar han att det finns en skillnad internationellt i hur man 

betraktar säljare.  

“Skillnaden är mycket det att tidigare i Sverige, säg 30 år sedan, så betraktades 

säljare som någonting katten dragit in i Sverige. Men nu förstår även kund-

företagen att de måste ha trygga leverantörer att arbeta med som finns kvar i 

framtiden. I och med inser företagen att de säljande företaget också måste tjäna 

pengar, för att finnas kvar” (Bruuns, 140425). 

Vidare menar Bruuns att företag i andra länder inte alltid är lika långsiktiga. Han säger 

att svenskar ofta vill att båda parter ska göra en bra affär, medan det i andra länder inte 

ser ut på det sättet. Där bryr man sig inte om i fall den andra parten gör en bra affär eller 

ej, utan det viktiga är att man själv gör det; 

“Det är en stor kulturell skillnad, mellan de flesta länder och Sverige. Man kan 

bara gå till Danmark så ser man en stor skillnad, dem är mycket tuffare. I och 

med att dem inte bryr sig lika mycket om det säljande företaget, så kan det bli att 

det svenska företagen släpper för mycket på kraven, för att kunden ska bli nöjd.” 

(Bruuns, 140425). 
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4.3 Kultur och kommunikation 

4.3.1 Academic Work 

Att sälja tjänster i olika länder kan enligt Michael Holmström (140429) skilja sig 

markant från att sälja inom den egna marknaden, på flera sätt. Holmström berättar 

vidare under intervjun om hur hans erfarenheter har lärt honom en del om internationell 

försäljning. Själv har han arbetat med försäljning mot Tyskland, Norge, Finland, 

Danmark och USA där, enligt honom, engelska gör att man klarar sig bra och vikten bör 

istället ligga på att lära sig kunden och dess kultur samt värderingar. Denna lärdom 

framkommer genom preferenser, erfarenheter och att fråga, där det sistnämnda betonas 

av Holmström under intervjun. Vidare belyser Holmström de kulturella skillnader han 

främst stött på under sina utlandspositioneringar och vid försäljning mot internationell 

marknad. En av de största skillnaderna han nämner är förhandlingsprocessen, där 

Skandinavien uppfattats som mer “ärlig” i sina prissättningar och inte ger lika mycket 

marginal för förhandling. Detta jämför Holmström med USA där prissättning nästan 

görs tre gånger så högt över det pris som egentligen eftersträvas.  Andra kulturella 

skillnader som framkommer under intervjun är hur stark formalitet olika länder har, 

samt hur man anpassar sig efter dem. Nedan berättar Holmström (140429); 

“I Tyskland är man ju väldigt formell med “Dr.” hit och “Frau” dit, även om 

man har känt varandra väldigt länge så kallar man varandra för “Doktor” (…) 

jag försöker anpassa mig så mycket som möjligt, men sen är det även viktigt att 

inte tappa bort sin egen själ i det ”. 

Holmström utvecklar ovan citat med att man inte får försvinna för mycket i andras 

kulturer, trots att man dock bör anpassa sig efter dem. En strävan bör således vara att 

göra en balansering mellan ödmjukhet och relativ anpassning efter den främmande 

kulturen, och samtidigt vara ärlig i sin försäljning (Holmström, 140429). 

 

4.3.2 Alfa AB 

Magnusson (140425) menar att kulturskillnader ofta återfinns i just mjuka faktorer, som 

på vilket sätt kommunikation bedrivs och hur man hanterar människor. Hon förklarar att 

i exempelvis Singapore så går affärsmöten mycket snabbt och effektivt tillväga, där ett 

möte kan vara över på mindre än en timme. Medan i Turkiet, så är kallprat nästan 

obligatorisk och tar sin tid. Där är det viktigt att lära känna varandra på en personlig 

nivå, innan parterna börjar prata affärer. Magnusson säger också att det är skillnader i 
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kulturen vad gäller hur försäljning bedrivs samt hur rekrytering går tillväga. Exempelvis 

måste man i vissa kulturer gå rakt på sak direkt, och i andra måste mer känsla och 

finkänslighet adderas i kommunikationen (Magnusson, 140425). 

 

4.3.3 Beta AB 

Rörande kulturskillnader kan Beta AB berätta att detta är något som självklart påträffas 

i internationella affärer. I Mellanöstern exempelvis, menar Andersson (140506) att det 

är mer personligt, att det behövs att företaget presenterar sig på plats, skakar hand, och 

gör återkommande besök. Han förklarar att personliga relationer är av betydligt större 

vikt i Mellanöstern än i Europa. Det Beta AB har gjort för att överkomma kulturella 

hinder och bli mer personligt närvarande är att öppna upp lokala säljkontor, då detta 

underlättar kommunikationen. 

“Ska man lyckas med försäljning, så måste man träffa folk. Det underlättar 

enormt att vara hyfsat nära, i alla fall på samma kontinent. Jag menar ska du 

åka till Schweiz tar det två timmar, ska du till Peking snackar vi nio timmar, det 

är väldigt till höger och vänster. Det är mycket bättre om man är i den tidszonen 

som man vill sälja i.” (Andersson, 140506). 

Rörande outtalade normer med kund menar Andersson att det är viktigt just vid 

affärspresentation och förhandling, att veta vilka människor man möter. I och med att 

Andersson är uppväxt i fjärran östern och har bott i 10 olika länder under många år, 

menar han att han kan väldigt många oskrivna regler och normer “utantill”. Har man 

inte erfarenhet, menar han att detta går att få en överblick över genom att läsa om 

landets historia, kultur etcetera, han menar att detta ingår i den research företaget gör 

innan kontakt tas med kund. Internt säger han att de jobbar med värderingar om att hålla 

hög nivå av respekt mot varandra internt, gentemot kunder, samt hålla hög service nivå.  

“Man måste ha en bra spirit internt, är de anställda nöjda levererar de också en 

god service. Det är väldigt viktigt att jobba med.” (Andersson, 140506). 

 

4.3.4 Indpro AB 

För Indpro har kultur och kommunikation varit utmaningar som de har visat stor hänsyn 

till från första början. Siddique (140429) säger att hela företagets arbetsmetod är 

uppbyggd med hänsyn till de kommunikativa och kulturella barriärer som funnits. Han 

utvecklar vidare att; 
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“... sedan har vi haft tur att jag och en annan kille har en stark indisk 

anknytning så man har kunnat läsa av kulturen. Det är ju ett kulturellt hinder till 

och börja med, men ju mer man kan spelreglerna eller lär sig om spelreglerna, 

desto mer märker man ju charmen med det hela.” (Siddique, 140429). 

Han sammanfattar det med att grundarna hade en stark grund från början att förstå 

kulturen, i och med rötter från Indien, men också att de, tillsammans med andra 

anställda har växt in i det med tiden. Att anställa svenska tekniker som jobbar på 

kontoret i Indien, har också varit en väg att brygga kulturella och språkliga barriärer 

från Indien mot Sverige. I sitt sätt att hantera icke uttalade normer förklarar Siddique att 

han försöker gå in med en ödmjuk inställning samt försöker anpassa sig. Han förklarar 

att i Sverige och Indien ter det sig annorlunda i hur framåt respektive ödmjuk man ska 

vara. I Sverige menar han, ska man vara mer ödmjuk som människa, men om man 

uppträder på samma sätt i Indien, uppfattas man lätt som en person som inte tar för sig. I 

Indien har han fått lära sig att kliva fram mer, men att det samtidigt är en svår 

balansgång; 

”... men jag gillar inte det heller. För om man ska kliva fram och leverera en 

förväntning av en tjänst, så är det hemskt lätt att börja lova för mycket. Eller att 

man säljer utan att veta vad man säljer. Hellre gör jag då som så att jag inte tar 

den kunden, om jag inte vet att jag kommer att kunna leverera. Och tar det 

säkra. För mig har den etiken en stor betydelse. Att jag kan hålla vad jag lovar” 

(Siddique, 140429). 

 

4.3.5 Stephan Bruuns 

Bruuns (140425) säger att outtalade normer internationellt av stor vikt och delar med sig 

om sin erfarenhet från när han arbetade i Tyskland. Vid ett möte, som tog plats hos en 

mycket stor kund, träffade Bruuns en ledningsgrupp, bestående av generaldirektör och 

divisionschefer. När han vid mötets början skulle dela ut material från exportrådet, så 

började han från vänster till höger (som man gör då i Sverige). Detta var något som inte 

uppskattades av kunden, enligt Bruuns. Den första personen som fick materialet var 

affärsområdeschef som “bara” hade ansvar för 1 000 personer, så han lämnade över sitt 

material direkt till generaldirektören som satt i mitten, för det var så man skulle göra 

(börja med att dela ut till personen på högsta position först). 

“I Sverige spelar ju inte sådant här någon roll. Jag var ju ny på den tiden, och 

jag borde ju ha vetat om det, i och med att jag skulle hjälpa svenska företag med 
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sådant här. Men jag fick ju lära mig det, och det är absolut jätteviktigt, inte 

minst med tanke på de hierarkiska skillnaderna, som detta exempel belyser.” 

(Bruuns, 140425). 

Bruuns är övertygad om att denna, kanske till synes lilla incident, påverkade resterande 

tid av mötet. Men han menar också att det mesta går att reparera med hjälp av tid, ju 

mer tid säljaren spenderar med sina kunder, desto mer tid har denne att bygga upp ett 

förtroende. Då har man råd att göra liknande missar som nämnts ovan och ändå ha kvar 

ett förtroende (Bruuns, 140425). 

 

Rörande normer och värderingar under Bruuns tid vid Business-Sweden, beskriver han 

detta som något av stor vikt, i och med att verksamheten är halvstatlig och en 

representant för Sverige. Han säger att de etiska värderingarna var mycket viktiga mot 

deras marknader och kunder.  

“Vi skulle ju aldrig sälja in något som kunden inte hade behov utav, 

sådana frågor var ju viktigt.” (Bruuns, 140425). 
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5. Analys 

 

I analysen har vi utgått från vår teoretiska referensram för att tolka det empiriska 

materialet. Vidare är kapitlet uppdelat efter de tre genomsyrande kategorierna; 

Inledning av internationaliseringsprocessen som efterföljs av analys rörande 

Internationell försäljning och slutligen behandlar vi ämnet Kultur och kommunikation. 

 

5.1 Inledning för internationalisering av tjänsteföretag           

Uppsala-modellen belyser att företag utvecklar sina aktiviteter på den internationella 

marknaden successivt med utgång från utveckling av kunskap, samt där den psykiska 

distansen är kort (Johanson och Vahlne, 1977). Denna teori kan bekräftas i Alfa AB’s 

samt Academic Work’s fall, då de valde att gå till grannländer inom Norden som ett 

första steg. Båda företagen menar att detta grundade sig i likheterna i kulturen, den 

geografiska närheten, och i Academic Work’s fall; de likheter som fanns i språket 

mellan Norge och Sverige. Vad gäller Indpro AB och Beta AB, kan inte den parallellen 

utrönas i samma grad. Beta AB’s första export gick mot Genève i Schweiz, vilket är en 

mer distanserad marknad, om vi ska jämföra med de mer närliggande alternativen inom 

Norden. Beta AB menar att de inte ser på världen som en plats med gränser, att kunden 

eventuellt befinner sig på en annan kontinent är helt sekundärt enligt intervjupersonen. 

Indpro AB å sin sida, valde att slå upp verksamheten i Indien och sälja mot Sverige och 

därefter mot USA. Här kan vi urskilja överensstämmelse samt skillnad med U-

modellen. Tack vare bland annat grundarens indiska rötter kunde den psykiska 

distansen hållas kort, men att etableringen skulle ha skett successivt i takt med att 

kunskap utvecklats, vilket U-modellen förespråkar, kan vi ej identifiera i Indpro AB’s 

fall.  

 

I Indpro AB’s fall ser vi istället en tydligare likhet med det som Edvardsson et al (1992) 

beskriver i prospekteringsstadiet, om att det inom tjänsteföretag ofta är en 

entreprenöriellt drivande person vilken besitter ledarposition, som styr mot vilken 

marknad företaget ska gå. Detta går att härleda till samtliga fallföretag, exempelvis 

Indpro AB där grundaren (Siddique, 140429) var den drivande entreprenören som valde 

att starta ett internationellt företag som skulle verka mellan Indien och Sverige. Även 

hos Alfa AB var det ägaren vilken också är grundare av företaget som var den person, 

vilken initierade samt drev igenom idén om att göra en internationalisering. Detta var 
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planerat redan när Alfa AB startades, dock blev det inte till verklighet förrän företaget 

hade växt sig stark på hemma-marknaden, då kände de sig redo att expandera till 

Sverige (Magnusson, 140425).  

I Nätverksmodellens steg “Pionjären” (Early Starter) nämns att företag som har 

begränsat med internationella relationer och kunskap om marknader, bör ta hjälp av en 

agent som kan väga upp denna begränsning för att lyckas (Andersson et al, 1994). U-

modellen talar istället om byggandet av kunskap via erfarenhet som nyckeln till 

framgång (Johanson och Vahlne, 2009). Det vi kan konstatera efter att ha utfört våra 

intervjuer, är att fler tillvägagångssätt för att skaffa sig kunskap och nätverk än de 

nämnda i teorin, kan identifieras. Ett alternativ vi har kunnat särskilja via empirin, är att 

företagen tenderar att bygga in internationell erfarenhet och kunskap i företaget genom 

att anställa personer med redan befintlig erfarenhet samt branschvana där ett nätverk på 

så vis kan medfölja. Detta exempel ser vi hos både Academic work och hos Beta AB, 

där företagens säljare har lång erfarenhet från att ha verkat utomlands på olika 

kontinenter. Andersson lyfte fram att kunskapen inom företaget har utvecklats genom 

att anställa personer som har arbetat samt verkat inom branschen. Detta saknar vi i 

Nätverksmodellen samt i U-modellen; att kunskap och erfarenhet kan implementeras via 

personal. 

Nätverksmodellen liksom U-modellen framhäver att nya affärsmöjligheter kan bli funna 

i existerande relationer och nätverk. Samtliga intervjupersoner indikerar att de är 

övertygade om att det har varit ett faktum när de sökt eller försöker söka sig till nya 

marknader. Exempelvis Siddique (140429) berättar att dem i Indpro AB’s fall kom i 

kontakt med en amerikansk kund via befintliga kontakter i Indien. När denne kund 

sedan återvände till USA, efter en tids stationering i landet, så fortsatte samarbetet, men 

nu mellan Indien och USA. Även Andersson (140506) berättar att befintliga kontakter 

hjälper Beta AB när de vill göra affärer med nya kunder. Här säger Andersson att det 

bästa alternativet är att bli rekommenderad in till en potentiell kund från en redan 

befintlig kund, då har man en god väg in menar han. Vi kan således fastslå att nätverk är 

av vikt för att dels finns nya kunder, samt värdefullt för att öka sin trovärdighet 

gentemot dessa. 
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Det som skiljer teorin samt empirin åt nämnvärt från vår synvinkel, är den vikt av 

research som flera intervjupersoner belyser som mycket viktig för att hantera 

kunskapsbaserade hinder, vad gäller marknad samt finna affärsmöjligheter och 

potentiella kunder. Både Alfa AB och Beta AB har återgett att research är en väldigt 

viktig del när de ska penetrera nya marknader och branscher. Exempelvis Alfa AB 

betonar att research är till hjälp i etableringsprocessen för att hålla sig förberedd på 

oförutsedda händelser och på så vis jobba med att minimera risker. Vi författare har 

således kunnat utröna att research kan vara en kompletterande faktor för att hålla 

företaget uppdaterat regelbundet rörande hur trender, ekonomiska- och politiska faktorer 

och så vidare ter sig på den potentiella marknaden. Även om företaget har tillgång till 

nätverk, och-/eller erfarenhetsbaserad kunskap, så kan inte detta exkludera nyttan med 

att vara inläst på aktuell information. 

Edvardsson et al (1992) hänvisar till Introduktionsstadiet vilket handlar om att placera 

lokala representanter på den nya marknaden, för att öka legitimiteten och bygga ett 

starkt varumärke lokalt (Ibid). I samtliga fallföretag har vi sett att företagets säljare har 

burit denna roll. Antingen gör företagen detta genom att resa på kundmöten i de länder 

som de ämnar sälja till eller genom att starta upp lokala säljkontor för att öka den lokala 

närvaron. I exempelvis Academic Work’s fall, valde man ut två personer från det 

svenska kontoret, som fick stationera sig en tid i Norge för att starta upp det nya 

kontoret, med att rekrytera lokala säljare som kunde börja marknadsföra produkten via 

försäljning. I Beta AB’s fall däremot har man endast valt att öppna upp säljkontor på 

specifikt avlägsna kontinenter (Nordamerika och Asien). Att just dessa företag skiljer 

sig åt mellan hur de har valt att stationera sig lokalt, tolkar vi kan ha och göra med den 

typ av tjänster som de säljer. I Academic Works fall innebär rekrytering att man träffar 

kandidater på en daglig basis inför rekrytering eller bemanning. Medan i Beta AB’s fall 

så är det just fokus kring försäljning, då de säljer en relativt färdig IT-plattform som 

tjänst, vilken är internetbaserad och alltså ej i samma utsträckning behöver vara lokal 

som en rekrytering.  
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5.2 Internationell försäljning 

Ett steg för internationalisering enligt både U-modellen och Nätverksmodellen är att 

skapa relationer, vilket ligger på säljarens ansvar enligt Ghauri och Cateora (2010). 

Säljaren bör enligt deras mening vara flexibel, relationsskapande, alert och visa hänsyn 

till andra kulturer och kunna anpassa sig efter obekväma omständigheter (Ghauri och 

Cateora, 2010). Vi kan i vårt empiriska material se en tydlig parallell till denna teori, där 

samtliga informanter belyser vikten av rätt person på rätt plats, där de vidareutvecklar 

hur avgörande det är att ha duktiga och drivna säljare som kan representera företaget i 

deras försäljning. Holmström (140429) nämner hur viktigt det är att skapa förtroende 

som säljare, samtidigt som Ersholt (140502) belyser i sina argument om att 

utlandsetablering handlar om att ha rätt person lokalt närvarande för att kunna skapa det 

förtroende som Holmström nämner. Vad Ersholt (140502) menar, kan relateras till 

Armstrong och Kotler’s (2003) teori om säljare och hur denne kan uppfattas vara 

företaget i sin representation gentemot nya marknader. 

 

Daniels (2007) hävdar att en säljare som arbetar med tjänster internationellt bär en 

större press i det faktum att denne är resurskrävande kostnadsmässigt för företaget i 

resor, utbildningar med mera. Detta exempel på press har vi inte återfunnit i de 

intervjuer vi har genomfört. Det som snarare har genererat press, har varit rörande det 

faktum att tjänster är immateriella och svåra att på ett rättvist sätt demonstrera för 

kunden och sedan hantera de förväntningar som genereras. Alla intervjupersoner har i 

varierad utsträckning belyst svårigheten med att sälja genom ett förtroende, vilket är 

byggt på det intryck säljaren gör på kunden. Där detta intryck är baserat på säljarens 

förmåga att kunna anpassa sig gentemot ny affärskultur. Siddique (140429) utvecklar 

detta med att förklara hur denna komplexa försäljning ger en följd av långa 

beslutsprocesser, där stort förtroende är en nödvändighet. 

Ghauri och Cateora (2010) lyfter att kundens anledning till köp är en väsentlig faktor 

vilken säljaren måste identifiera och använda vid sin argumentation i försäljningen. 

Detta stämmer väl överens med det Bruuns (140425) återger; att om en försäljning blir 

lyckad eller inte, beror till stor del på huruvida säljaren lyckas förklara för kunden hur 

tjänsten kan lösa deras problem. Bruuns (140425) säger att en säljare som inte tydligt 

kan påvisa nyttan, inte heller kommer att kunna nå framgång långsiktigt. Holmström 

(140429) lyfter fram konceptet ”Storytelling” vilket han menar är nyckeln till framgång 
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för en tjänsteförsäljare. Han menar att genom detta kan säljaren förmedla en bild av hur 

tjänsten kan bidra och vara till nytta för kunden. Från samtliga säljare vi har intervjuat, 

kan vi konstatera att kommunikation och förmåga att påvisa nyttan av tjänsten, är en 

viktig faktor. Flera av säljarna belyser vikten av att kunna berätta kring tjänsten som en 

lösning på kundens problem snarare än att specifikt berätta om tjänsten i sig. Exempel 

Siddique (140429) säger; ”(…) då får man gå in i en annan typ av försäljning, där man 

mer går in på vilken kompetens man säljer. Och liksom följa med under hela bygget av 

systemet”. Även Bruuns (140425) lyfter vikten av att påvisa själva nyttan av tjänsten i 

försäljningen av densamma, den som inte kan det, når inte framgång menar han. 

Gremler (2012) belyser att för att minimera risken för missnöje från kund är det viktigt 

att säljaren ger korrekta löften rörande när och hur tjänsten ska levereras. Det viktigaste 

hävdas vara att dessa löften är realistiska (Gremler, 2012).  Just detta menar Siddique 

(140429)  är en svår balansgång. Han menar att ska man kliva fram och leverera en 

förväntning av en tjänst så är det lätt att lova för mycket. Alternativet är då enligt 

Siddique att säga nej till kunden och vara ärlig med att företaget inte kan leverera 

tjänsten efter de krav kunden sätter upp. Siddique menar att denna typ av etik är viktig 

för honom när han bedriver försäljning. Detsamma säger även Holmström (140429) 

som betonar vikten av att vara tydlig, ärlig och inte ”översälja”. Han menar att det är 

bättre att direkt återge vad företaget kan göra för kunden, och sedan är det upp till 

kunden att avgöra om den vill gå vidare i affären. Även Andersson (140429) menar att 

man som säljare får se till att lägga fram förslag som ligger i nivå med kundens behov, 

för att skapa korrekta förväntningar. Detta sätt att hantera kundens förväntningar tolkar 

vi författare som att det finns en vikt av ärliga men också effektiva affärssamtal mellan 

det säljande företaget och kund. Att undvika missförstånd, ser vi som en viktig grund i 

att behålla starka och hållbara affärsrelationer, där båda parter vet vad som kan 

förväntas av den dialog som förs. Omvägar på grund av missförstånd tordes vara 

kostsamt för båda parter, i form av tid och resurser, i och med det genereras ett intresse 

för båda parter att undvika detta. Nyckeln ter sig vara att ha god kunskap om kundens 

specifika behov samt företagets kapacitet att tillfredsställa dessa, för att skapa rätt nivå 

av förväntningar. 

Ghauri och Cateora (2010) säger att i affärsrelationer ska företag vara noga med att 

bejaka maktbalansen mellan säljare och kund. Detta på grund av att maktbalans direkt är 
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kopplat till respektive parts kraft i förhandling. Bruuns lyfter fram rörande detta att det 

finns stora skillnader i hur förhandling ser ut i olika länder. Till och med i grannlandet 

Danmark säger han att förhandling ter sig tuffare än i Sverige och detta riskerar att det 

säljande företaget släpper för mycket på sina krav. Detta leder vidare till vad Andersson 

belyser, att kunderna ofta för över de krav som de har på sig från exempelvis 

bolagsstyrelser. Han menar att det är viktigt att försöka ta reda på dessa krav innan man 

gör en säljande presentation, då det blir lättare att anpassa argumenten. På så vis menar 

han att man kan stärka sin förhandlingskraft. Siddique berättar hur Indpro ökade sin 

förhandlingskraft genom att anställa personal internt (svenska tekniker till kontoret i 

Indien), vilka har en mycket god kunskap och erfarenhet från svenska kunders bransch 

och IT-miljö. Han menar att dessa tekniker kan argumentera och diskutera med kunden 

om vilka krav som är rimliga att ställa på ett system, än vad en oerfaren tekniker skulle 

kunna ställa. Holmström i sin tur exemplifierar med hur prissättning ter sig radikalt 

annorlunda beroende på i vilket land man gör affärer. I exempelvis USA startar man 

ofta med ett pris högt över rimligt slutpris, medan i Norge är man väldigt realistisk och 

nära slutpris redan vid första prissättning.  

Av detta kan vi konstatera att det är viktigt att vara förberedd på den kulturella skillnad 

vad gäller hur man utför förhandling internationellt, så man exempelvis förhandlar pris 

på lämplig nivå för det som gäller i den aktuella marknaden. Att dessutom vara väl 

insatt i branschen och påläst om de krav som kundföretagen har på sig, kan utgöra en 

grund för starkare förhandlingskraft för det säljande företaget. Att ligga ett steg före i 

planeringen tordes vara en väg att gå för att försäkra sig om att balans kan infinna sig. 

Att vara stark i sin förhandling, kan vi konstatera är en viktig del för att nå lönsamma 

affärer. 

Andra faktorer, vilka Ghauri och Cateora (2010) belyser att framgången i så kallad 

“internationell personlig försäljning” har sin utgång i säljarens beteende, personliga 

resurser samt förmåga att bygga relationer. I vårt empiriska material kan vi se hur 

definieringen av lyckad försäljning är relativt i samförstånd mellan intervjupersonerna. 

Holmström (140429) menar att lyckad försäljning är densamma över hela världen och 

mäts i valuta. Siddique (140425) och Andersson (140506) säger även dem att lyckad 

försäljning mäts i hårdvaluta genom avslutade affärer. Att nå dessa hårda värden, det 

vill säga de avslutade affärerna, tolkar vi genom intervjuerna, handlar om säljarens 
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förmåga att kunna anpassa sig efter den nya marknadens rådande kultur, att skapa 

förtroende hos kunden, kunna kommunicera hur tjänsten löser kundens behov, samt i att 

anpassa sin förhandling beroende på marknad. Detta överensstämmer väl i de faktorer 

som Ghauri och Cateora (2010) nämner bland annat; säljarens personlighet, maktbalans 

i kundrelationen, säljarens kunskap om kultur och förhandling samt förståelse av 

kundbehov. 

5.3 Kultur och kommunikation  
Enligt Daniels (2007) är engagemang i kundens kultur avgörande för att lyckas avsluta 

en affär. Detta inkluderar enligt Daniels (2007) faktorer som att exempelvis känna till 

religion, tullar och reglementen samt språkkunskap. Här står intervjuobjekten eniga om 

att förståelse och kunskap om kultur är av stor vikt vid internationalisering och 

försäljning. Bruuns (140425) nämnde specifikt att framgången i internationell 

försäljning ligger i att anpassa sig till den kultur som råder i landet. Samtliga 

informanter talade om vikten av anpassning i möte med internationell kund, där 

Magnusson (140425) belyste vikten av att lära känna varandra på personlig nivå innan 

samtalet glider in på affärer och själva försäljningen, med anledning av respekt mot den 

kultur som ter sig i kundens land. Dock nämnde två personer att det var viktigt att inte 

tappa bort sin identitet i den anpassningen, exempelvis Holmström (140429) svarade 

att: ”(…) jag försöker anpassa mig så mycket som möjligt, men sen är det viktigt att inte 

tappa bort sin själ i det”. Detta relaterar vi till Edvardsson et al (1992) vilka hävdar att 

det är viktigt att det inom företaget finns tydliga värderingar och normer vilka kan 

generera ett starkt varumärke för företaget att sälja in till kund (Edvardsson et al, 1992). 

Vi författare tolkar denna empiri och teori som att ett visst mått av anpassning är 

nödvändigt för att en kommunikation och relation ska ta plats, och för att parterna ska 

förstå varandra. Dock ser vi att denna anpassning bör vara till viss del begränsad, så att 

säljaren fortfarande kan kommunicera företagets egna värderingar och normer, för att 

behålla en solid bild av företagets varumärke. 

 

Ghauri och Cateora (2010) hävdar att säljarens beteende i internationell försäljning till 

störst del är baserad på dennes kännedom om den nya marknadens kultur, värderingar 

och normer. Det är också ofta anledningen till att företag väljer att anställa en lokal 

säljstyrka, då detta ger tillgång till denna typ av kunskap (Ghauri och Cateora, 2010). 

Påståendet överensstämmer med vad våra informanter har återgett i intervjuerna, där 

samtliga företag använder sig av lokala säljkontor i någon utsträckning. Men då flera 
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respondenter har berört andra aspekter som kan vara till hjälp, så vill vi också belysa 

dessa. Vi har exempelvis Bruuns (140425) som menar att en säljare som lägger tid på 

sina kunder, lär sig desto mer, och stärker förtroendet vilket i sin tur resulterar i goda 

kundrelationer och försäljning. Andersson (140506) som återgett att han bott utomlands 

i över 30 år på olika kontinenter, berättar att enligt honom själv besitter han kunskap om 

de flesta normer och oskrivna regler utantill, och kan således hantera internationella 

möten med kund smärtfritt utan misstag. Han betonar dock, att om man inte har 

erfarenhet så går det att få en god överblick över eventuella normer genom att läsa om 

bland annat landets historia, religion och kultur, då detta ingår i den research man som 

säljare gör. Siddique (140429) å sin sida återger att han tack vare sina indiska rötter har 

haft ett försprång till att kunna läsa av kulturen och förstå de spelregler som har gällt i 

Indien.  Att inlärning om kultur är avgörande finns bekräftat från Tajfel (2010) där 

teorin menar på att kulturella distanser förkortas genom identifiering av två rådande 

kulturers olikheter. Alltså kan vi författare här tolka våra informanters svar angående 

kulturella skillnader som att de är medvetna om kulturella skillnader och hanterar dessa 

genom att inlärning och research sker med avsikt att identifiera skillnader för att sedan 

kunna anpassa sig efter dessa. Vår tolkning kring detta går väl hand i hand även med 

Magnussons (140425) berättande om hur deras research blir mer omfattande ju längre 

ifrån hemma-marknaden etableringen sker, med tanke på just de kulturella skillnaderna. 

 

O´Rourke (2008) menar på att kultur är en uppfattning från personen i fråga som blir 

baserad på dennes tidigare erfarenheter och preferenser, där ens “egen” kultur skapar ett 

ramverk för hur främmande kultur placeras. Den teori kan tas i bejakande när 

intervjupersonerna berättar om hur förhandling och formella framföranden ter sig i olika 

länder, där Holmström (140429) menar på att exempelvis Tyskland är väldigt formellt 

och ganska strikt i sin exemplifiering där han berättar hur tyskar använder titlar som 

“Dr” och “Frau” även efter en lång tids personlig relation. Han menar vidare med att vi i 

norden är “ärliga” i prissättning och därmed ges eller behövs ingen större marginal i 

prisförhandling. Vi tolkar Holmströms påstående som ett scenario vilket är typiskt för 

internationella affärer, där säljare stöter på olika kulturella förhållanden, men där 

hänsyn bör tas till att säljarens preferenser är det som ger ramverk för, i detta exempel, 

den mer formella kulturen i Tyskland. Det påvisar helt enkelt inte att Tyskland är 

oerhört formella, utan istället bara mer formella än i Sverige. Vad vi då utrönar som 

intressant från den tolkningen är huruvida en erfaren säljare istället för att jämföra den 
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främmande kulturen med sin egen, anammar en global kultur där denne förväntas kunna 

identifiera kulturskillnaderna snabbt och agera därefter 
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6. Slutsats 
 

I det här kapitlet presenterar vi slutsatsen för uppsatsens undersökning. Detta gör vi 

genom att besvara undersökningens delfrågor och slutligen vår huvudfråga. 

Slutsatserna har vi kunnat konkludera med hjälp av vår analys som vi gjort med utgång 

från befintlig teori samt insamlad empiri. Avslutningsvis presenterar vid en 

slutsatssyntes för undersökningen, samt ger rekommendationer för vidare forskning 

inom ämnet. 

 
6.1. Besvarande av huvudfråga 
Vi har i denna uppsats strävat efter att besvara vår huvudfråga för undersökningen 

vilken lyder: Hur ser processen för internationalisering av tjänsteföretag ut? För att 

finna svaret för denna frågeställning, har vi  först besvarat våra tre delfrågor: 1 a) Hur 

ser inledningen för internationaliseringsprocessen ut? 1 b) Hur hanterar tjänsteföretagen 

sin internationella försäljning? 1 c) Hur hanterar säljaren kulturella och kommunikativa 

distanser? 

 

För delfråga 1 a) vilken berör hur inledningen av internationaliseringsprocessen ser ut 

hos tjänsteföretag, har vi kunnat urskilja ett mönster för hur flertalet av våra informanter 

hanterar det initierande steget. Detta steg handlar om att en driven individ inom 

tjänsteföretaget vågar ta första steget mot en ny marknad. Vi har vidare kunnat urskilja 

att denna individ är en beslutsfattare på hög nivå (VD och-/eller grundare av företaget) 

och har därmed mandat att fatta beslut kring att äntra en ny marknad. Anledningen till 

att individerna väljer att internationalisera verksamheten beror på att hemmamarknaden 

är mättad eller att personen i fråga inte ser på den globala marknaden som uppdelad 

med landsgränser, utan snarare ser de på världen som en enda stor potentiell marknad. 

Marknadsvalet kan vi konstatera, väljs antingen med hänsyn till kulturell, psykisk och 

geografisk närhet i de fall då företaget anser sig mättade på hemmamarknaden. 

Alternativt väljs en mer distanserad marknad, där tjänsteföretaget tar sig till den 

marknad där de ser att det finns potentiella kunder, utan hänsyn till landsgränser. Valet 

beror alltså på beslutsfattarens preferenser. Vi författare kan också konstatera 

betydelsen av att utföra research för tjänsteföretag innan de äntrar en ny marknad. 

Denna research är menad till att anskaffa sig tillräckligt med information för att 

möjliggöra penetration av nya sektorer samt reducering av eventuella risker och hinder. 

För att komma ut på den nya marknaden, är det lämpligt att företagen skickar 
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representanter till den nya marknaden, för att bygga upp verksamheten alternativt för att 

öppna upp säljkontor, eller för att hålla i separata kundmöten. 

 

Vi kan alltså sammanfatta svaret på första delfrågan som att inledningen för 

internationaliseringsprocessen initieras av en driven individ på ledande position, där 

marknad väljs beroende på beslutsfattarens syn på de kulturella skillnaderna och den 

research som framtagits innan första steget tas ut till etablering. 

 

Rörande delfråga 1b) som berör hur tjänsteföretag hanterar sin internationella 

försäljning, har vi genom analysen identifierat själva försäljningen som en mycket 

väsentlig aktivitet i internationaliseringsprocessen, där säljaren innehar huvudrollen. 

Denne är personen som ska bygga nätverk och relationer samt skapa ett förtroende hos 

kunderna, då han ska sälja in den immateriella produkten. Det finns flera parametrar 

som lyfts angående säljarens egenskaper och erfarenhetskrav. Av dessa tolkar vi det 

som att förmåga att bygga förtroende som det mest avgörande för att lyckas med 

tjänsteförsäljning internationellt. Att hantera och uppfylla kundens förväntningar som 

genereras, grundas i att säljaren är väl påläst om kundens behov, och lägger fram en 

lösning som är i nivå med kundkraven samt med förväntningarna. Detta ska i sig hjälpa 

till att minimera risken för missnöjda kunder eller icke uppfyllda förväntningar. Ett 

koncept som alla säljare vi har intervjuat, tycks använda är så kallad ”Storytelling”, 

vilket hjälper till att kommunicera en större bild över hur produkten kan lösa kundens 

problem, samt nyttan med tjänsten.  

 

Att nå avslutade och lönsamma affärer är av stor vikt för alla företag. För att bedriva en 

förhandling som är lönsam för tjänsteföretaget, så krävs det att säljaren är väl påläst om 

de krav som kunden har på sig och om hur branschen fungerar, då detta hjälper till att 

stärka säljarens förhandlingskraft. Säljaren bör även vara väl insatt i rådande kultur och 

i hur man förhandlar pris i den aktuella marknaden, då detta varierar stort beroende på 

land.  

 

Efter att ha behandlat vår tredje delfråga 1 c) som handlar om hur säljaren hanterar 

kulturella och kommunikativa distanser, kan vi nu bekräfta, att säljaren är den person 

som kommer i direkt kontakt med detta. Säljaren hanterar dessa distanser genom att 

främst identifiera de skillnader som råder och anpassa sig därefter. Detta innebär således 
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att säljaren bör utföra research om nya marknader, lära sig om nya kulturer och sociala 

koder, för att vara anpassningsbar efter den del av världen som ligger i fokus. Vi 

författare har konstaterat att anpassning är nödvändig för att kommunikation ska ske 

smidigt och för att stärka kundrelationen. Dock ska det inte förglömmas att detta bör ske 

med en viss begränsning, så att säljaren fortfarande kan kommunicera företagets egna 

värderingar och normer. Detta så en solid bild av företagets varumärke kan behållas. 

Som svar på delfråga 1 c), listar vi i Figur 6, tre olika alternativ vilka kan bidra till 

minskning av dessa distanser. Vi börjar med alternativet vi ser som det mest optimala 

(Steg 1), för att sedan bana ner till sekundära alternativ. Dessa steg måste inte 

nödvändigtvis tas i denna ordning, som företag bör man välja det steg som man har 

resurser till att utföra, samt ta hänsyn till hur redo företaget är för internationell 

expansion. Nedan finnes en illustration över vår modell, tillsammans med förklaring för 

varje steg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6, Kommunikation och kulturell förståelse (Uppsatsens författare) 

 

1. Öppna lokalt säljkontor 

Att öppna upp lokalt säljkontor med lokalt anställda säljare kan konstateras vara det 

optimala. Detta på grund av att den psykiska, kulturella och språkliga distansen kan 

hållas kort. Även den fysiska närvaron spelar roll, då mindre hänsyn behöver tas till 

tidsskillnad och geografisk distans (Daniels, 2007), vilket underlättar kommunikationen. 

 

Nivå av 

kommunikation 
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Lokal Närhet 
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2. Anställ säljare med rötter från den nya marknaden, alternativt personer som varit 

bosatta i landet under lång tid. 

Har företaget inte resurser till det första steget, alternativt vill ta ett mindre drastiskt 

steg, kan steg 2 vara av intresse. Dessa personer kan agera länk mellan hemma-marknad 

och den ny marknad, med syfte att minimera ”distraherande faktorer” som O’Rourke 

(2008) nämner. Steg 2 innebär att anställa säljare vilka har vistats under lång tid och 

levt med kulturen, antingen under sin uppväxt, eller genom att ha varit bosatta under 

lång tid i det land som företaget ämnar expandera till. Vi tror att dessa personer, i sin 

kommunikation kan täcka de ”finstilta” element likt de O’Rourke (2008) nämner; 

kroppsspråk, språkkunskaper, de verbala ord som används, uttryck och tonlägen. 

 

3. Samla information via research 

Här menar vi att säljaren kan skaffa sig information om landets kultur, historia och 

religion för att sedan anpassa sin kommunikation därefter. Så länge identifiering av 

skillnader har utförts och medvetenhet har skapats, är det inte alltid nödvändigt att ha 

tillgång till all information rörande den främmande kulturen (Tajfel, 2010). Vi ser alltså 

även research som ett alternativ för att hantera kommunikation och förståelse mellan ny 

marknad och/-eller kund och företaget.  

 

Vår Huvudfrågeställning behandlar hur processen för internationalisering av 

tjänsteföretag ser ut. Genom att ha konkluderat svaren från de tre delfrågorna kan vi nu 

besvara huvudfrågan. Detta har vi gjort genom att skapa en slutsatssyntes (Figur 7) för 

hur internationaliseringsprocessen går till. I denna modell beskrivs tre steg inom vilka 

delfrågorna är besvarade. Vad vi kan urskilja som avgörande för genomförandet av en 

internationalisering av ett tjänsteföretag, är själva säljaren, som återkommande genom 

processen har en viktig roll för att internationaliseringen ska ta plats.  
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Figur 7, Slutsatssyntes (Uppsatsens författare) 

 

Vi kan alltså dra slutsatsen att inledningen av internationaliseringsprocessen (1) för ett 

tjänsteföretag initialt inleds utav en driven individ som är en högt uppsatt beslutsfattare, 

ofta en VD eller grundare av företaget, vilken ser möjligheter på den utländska 

marknaden. Om internationaliseringen går till en närliggande, alternativt distanserad 

marknad, beror på beslutsfattarens preferenser. Säljarens roll (2) i tjänsteföretaget blir 

av betydande vikt, då det är dessa som är företagets och produktens ansikte utåt. 

Säljaren ansvarar för nätverkande och för att bygga hållbara kundrelationer på den 

internationella marknaden. Säljaren har ett stort ansvar i att etablera förtroende och 

kommunicera ut nyttan med företagets immateriella produkt till internationell kund. 

Nyckeln till att sedan hantera kommunikativa och kulturella distanser som finns, 

handlar om att öka företagets förståelse av rådande kultur (3) och nå en hög 

kommunikation. Detta görs med fördel via en lokal närhet till kulturen. Detta kan ske 

genom etablering av lokalt säljkontor, anställning av personal med rötter- alternativt, 

gedigen kännedom om kulturen, eller genom studerande av landet och kulturen via 

research.  

 

 

 

 

 

1. Inledning 
av 

internationali
serings-

processen 

• Processen inleds av en högt uppsatt 
beslutsfattare, där denne vågar ta steget utanför 
de egna landsgränser. Marknadsresearch görs 
innan ny marknad äntras.  

2. Säljarens 
roll 

• Säljarens roll är sedan att skapa nätverk på den 
nya marknaden samt etablera förtroende hos 
kunden, för att kunna sälja in företagets 
immateriella produkt. 

3. Förståelse 
för rådande 

kultur 

• För att nå en hög nivå av kommunikation och förståelse för 
rådande kultur på ny marknad hålls graden av lokal närvaro 
hög. 
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6.2 Praktiska rekommendationer 
Vi rekommenderar tjänsteföretag som vill lyckas med sin expansion utanför 

landsgränserna att göra investeringar i erfarna och kompetenta säljare. Detta då vi har 

konstaterat att säljaren innehar en huvudroll vad gäller relationsbyggande och att få ut 

tjänsteföretagens produkter på nya marknader. Att anställa en säljare med ursprung 

alternativt gedigen kännedom om den nya marknadens rådande kultur, kan minska det 

psykiska avståndet avsevärt och höja nivån av god kommunikation och förståelse. Detta 

kan i sin tur leda till att tjänsteföretag vågar ta steget till med distanserade marknader 

och fler affärsmöjligheter. 

 

En god rekommendation i själva försäljningen är att noga vara påläst om kundkrav, 

bransch och affärskultur, detta för att gro en grund för nöjda kunder då man lägger 

förväntningar och således resultatet på en nivå som är rimlig att uppnå. Att vara påläst 

om affärskulturen rekommenderar vi, då detta kan påverka vägen till lönsamma 

förhandlingar. 

 

6.3 Studiens begränsning 
Vi vill inledningsvis förtydliga att vi är medvetna om att Uppsalamodellen i första hand 

inte är optimal att applicera på tjänsteföretag inom bland annat IT-industrin, som i 

denna uppsats. Detta bekräftades om vi ser till Indpro AB som mer är att räkna som ett 

tjänsteföretag inom ”Born Globals” där dess internationalisering eller steg om tillväxt 

av erfarenhetsmässig kunskap inte går att hänföra till Uppsalamodellen.  

Vi är också medvetna om att vårt antal av fallföretag ej är av hög kvantitet, vilket 

begränsar vår möjlighet att dra en slutsats som är generaliserbar. Men i och med att 

fallföretagen verkar i olika branscher och har återgett empiri där vi har kunnat utröna ett 

gemensamt mönster, så tror vi att detta är av vikt samt applicerbart på fler 

tjänsteföretag. 

På grund av det stora geografiska avstånd vi har haft mellan oss författare och de 

intervjuade företagen (Kalmar respektive Stockholm och Finland), har vi på grund av 

tidsmässig- och ekonomisk begränsning utfört telefonintervjuer. Vi har på ett tidigt 

stadium varit medvetna om att detta kan begränsa tillförlitligheten, och har således valt 

att spela in intervjuerna, vilket vi anser reducerar osäkerheten.  
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6.4 Förslag till vidare forskning 

Då vi har kunnat identifiera ett mönster om att säljaren är en nyckelperson inom 

internationell etablering och internationalisering av tjänsteföretag, hade vidare forskning 

om just säljaren varit intressant att utveckla. Förslag på sådan skulle kunna vara att 

fortsätta en kvalitativ undersökning där fördjupning sker om säljarens faktiska roll där 

en fallstudie kunde tillämpas där närmre studie sker av dennes agerande i sina många 

uppgifter. 

Ytterligare förslag är att utföra en kvantitativ undersökning av i hur stor utsträckning 

företag låter säljaren ta initierande steg i internationaliseringsprocessen där fokus 

hamnar på hur många ageranden i internationaliseringen som säljaren faktiskt ansvarar 

över. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Intervjuguide 
 
Inledande frågor 

 Skulle ni kort kunna berätta, med egna ord, vad ert företag gör? 

 Vad är din ställning och ansvarsområde? 

 Hur länge har du arbetat på detta företag? 

 Vi har sett att ni är etablerade i följande länder (…) vilket var det första landet? 

Och varför? 

 

Del 1: Om internationalisering 

Etableringen  

1. Hur kom det sig att ni ville expandera er till utlandet? 

2. Hur påbörjades processen för er internationalisering? 

3. Hur kom ni kontakt med potentiella kunder/samarbetspartners på den nya 

marknaden?  

4. Hur upplevde ni att detta gick och varför?  

5. Om ni ser till era interna resurser så som personal, finansiella tillgångar osv. 

Vilka har varit till störst hjälp för er internationellt sett?  

6. Hur skulle ni beskriva era strategier när ni entrar ny marknader? Hur mycket av 

era strategier var förutbestämda och planerade, respektive ”blev som de blev” ? 

7. Den kunskap ni har om era befintliga marknaderna idag, hur skulle ni säga att de 

har växt fram? Hur mycket skulle ni säga att internationella erfarenhet har spelat 

roll? 

8. Hur jobbar ni med nätverkande? På vilket sätt har nätverkande varit betydande 

för er? 

9. Hur mycket har ni använt er av externa relationer och nätverk för att lyckas på 

internationell marknad? 

10. Hur har ni förhållit er produkt till ny marknad? 

11. Vad har ni stött på för utmaningar/hinder?  

12. Hur kom ni över dessa? 

   
Kultur och Kommunikation 

13. Hur har ni märkt av eventuella kulturskillnader? 

14. Hur har ni hanterat kommunikation mellan hemma-marknad och nya länder? 

 

Del 2: Internationell försäljning 
1. Vilka arbetsuppgifter har du i din roll? 

2. Hur ser din internationella erfarenhet ut? (Arbete, studier, övrigt) 

3. Hur definierar du framgång i internationell försäljning?   

4. Hur upplever du att det är att jobba med en tjänst som produkt att sälja?  5. Har 

du erfarenhet av att sälja tjänster/produkt både nationellt och internationellt? 

-Hur skiljer det sig åt? 

5. Hur upplever du att maktbalansen i förhandling fördelas i internationell 

försäljning? 7. Hur gör ni, för att så tydligt som möjligt förtydliga för kunden, 

vad det är ni erbjuder? 

6. Hur hanterar ni kundens förväntningar av tjänsten? 
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7. Vilka språkkunskaper besitter du? 

8. Hur anpassar du dig till icke uttalade normer i möte med kund?   

9. Möter ni skillnader mellan länder hur de uppfattar ert tjänsteerbjudande?   

10. Standardiserar ni ert erbjudande, eller nischar ni det beroende på marknad/land?  

11. Hur arbetar ni med värderingar och normer internt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


