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Sammanfattning  
 

Titel: Vänner med fördelar 

• En studie om hur SMFs formella och informella nätverk samverkar vid 

internationalisering 

 

Författare: Robin Karlsson & Andreas Utas  

 

Handledare: Niklas Åkerman  

 

Examinator: Susanne Sandberg  

 

Problem: Tidigare forskning framhäver det formella samt informella nätverkets 

betydelse vid internationalisering, dock huruvida dessa former av nätverk samverkar, 

efterfrågas.  

 

Syfte: Syftet med denna studie är att erhålla en förståelse för hur formella och 

informella nätverk samverkar i internationaliseringsprocessen av små- och medelstora 

företag.  

 

Metod: I denna studie har en kvalitativ metod tillämpats med ett deduktivt angreppssätt, 

med utgångspunkt i teorin som vidare testats gentemot de empiriska observationerna. 

Vidare är denna undersökning en flerfallstudie, inkluderande fem svenska företag inom 

skilda industrier, för att således kunna erhålla en bredare förståelse samt eventuella 

jämförelser.  

 

Slutsats: Denna studie påvisar att formella och informella nätverk samverkar vid små 

och medelstora företags internationalisering, dock i skilda företeelser. Avslutningsvis 

har denna studie bidragit till en ökad förståelse för hur nätverken samverkar som vidare 

kan ligga till grund för framtida forskning.   

 

Nyckelord: Formella nätverk, Informella nätverk, SMFs, Internationalisering,Nätverk, 

Relationer 
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Abstract  

Title: Friends with benefits  

• A study on how SMEs formal and informal networks are interacting in the 

internationalization process.  

 

Authors: Robin Karlsson & Andreas Utas 

 

Supervisor: Niklas Åkerman 

 

Examiner: Susanne Sandberg 

 

Problem: Previous research highlights the importance of formal and informal networks 

in correlation to internationalization, however a gap can be illustrated whether how 

these forms of networks interact with each other.  

 

Purpose: The purpose of this thesis is to obtain an understanding of how formal and 

informal networks interact in the process of internationalization of small and medium 

size enterprises. 

 

Method: In this study a qualitative method have been used with a deductive approach, 

based on the theory that further has been tested against empirical observations. 

Furthermore, this study is a multiple case study, including five Swedish companies 

operating in different industries, in order to obtain a broader understanding, as well as 

possible comparisons.  

 

Conclusion: This study demonstrates that the formal and informal network interacts in 

small and medium-sized enterprises internationalization, though in different 

phenomena. Finally, this study has contributed to a better understanding of how 

networks work together, which further can be used as a basis for future research. 

 

Keywords: formal networks, informal networks, SMEs, Internationalization, Network 

relations 
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1. Introduktion 
I detta kapitel kommer bakgrund till utvalt ämne att presenteras i syfte att beskriva 

SMFs internationalisering ur ett nätverksperspektiv. För att läsaren ska få en djupare 

förståelse av studiens problematik kommer en problemdiskussion att presenteras som 

vidare leder in på studiens problemformulering och syfte.  

 

1.1 Bakgrund 
Den teknologiska utvecklingen har bidragit till minskade avstånd mellan världens 

invånare, detta fenomen benämns globalisering och har vidare förändrat världen på 

många sätt. Länders gränser är idag inte ett lika stort hinder som förr, utan kan snarare 

beskrivas som ett streck på en karta. Detta har vidare bidragit till att länder brutit sig ur 

isoleringen och skapat en allt mer öppen marknad, som har resulterat i ökad förståelse 

mellan medborgare och länder (Cuterela, 2012). Denna process har framkallat en mängd 

av möjligheter för företag runt om i världen, såväl stora som små. I takt med 

globaliseringens utveckling har handelshinder mellan länder minskat och möjligheter 

för företag att internationaliseras har vuxit fram. Daly (1999) menar att det finns en 

tydlig distinktion mellan begreppen internationalisering och globalisering. 

Internationalisering innefattar internationella relationer och internationell handel, medan 

globalisering avser sammanföring av världens ekonomi, vilket skapas genom öppna 

marknader som möjliggör avgiftsfri handel och förenklad förflyttning av kapital länder 

emellan.  

 

Globaliseringen har även bidragit till ökad kunskap som vidare resulterat i teknologisk 

utveckling samt medfört att de blivit allt mer lukrativt för dagens företag att söka sig 

emot nya marknader. Utvecklingen har medfört att företag idag inte bara konkurrerar på 

den inhemska marknaden utan måste anpassas till den globala marknaden. Den ökade 

konkurrensen som dagens företag står inför enligt Kumar (2000) har resulterat i att 

företagen är tvungna att söka sig emot nya marknader för att överleva.  

 
1.1.1 Internationalisering   
Företags internationalisering kan delas in i två skilda internationaliseringsinriktningar, 

in- och utåtriktad. Inåtriktad internationalisering innebär att företag gör en direkt 

investering, medan en utåtriktad internationalisering innebär försäljning eller samarbete 
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med andra aktörer. Dessa två olika riktlinjer är de mest frekvent använda vid en 

internationalisering (Welch & Luostarinen, 1993). 

 

Enligt tillväxtverket (2016) är ett företag internationaliserat när antingen import, export 

eller har annan integration med ett företag bedrivs utanför landets gränser. Johanson & 

Vahlne (1990) definierar företag internationaliserat likt tillväxtverket och anser ett 

företag internationellt när reklamkampanjer, upprättat dotterbolag, licensavtal, 

utställningar eller annan verksamhet bedrivs med aktörer över gränsen. Calof & 

Beamish (1995) menar att företags internationalisering kan beskrivas som ett steg i 

företagets anpassning till en främmande marknad. Vidare har det skett förändringar 

huruvida dagens företag opererar i kontrast med dåtida företag som då inte hade samma 

prioriteringar att operera utanför landets gränser (Calof & Beamish, 1995). Som följd av 

högre kostnader och barriärer, försvårades processen för dåtida företag att etablera sig 

på nya marknader. Konkurrensen på den inhemska marknaden var samtidigt inte lika 

intensiv, vilket resulterade i att aktörer ansåg att risken var för stor i relation till 

förtjänsten (Tseng & Johnsen, 2011). 

 
1.1.2 Internationalisering av SMFs  
Den teknologiska utvecklingen har bidragit till att mindre företag har sökt sig till nya 

marknader (Gustafsson, 2003). Europeiska kommissionen (2016) menar vidare att 

dagens SMFs (små- och medelstora företag) dominerar den europeiska marknaden och 

står för 99 % av alla affärer som slutförs inom Europa samt två tredjedelar av alla jobb 

inom den privata sektorn. SMF är ett samlingsnamn för företag med 10 – 250 anställda 

samt en omsättning på under 50 miljoner euro per år (tillväxtverket, 2016). Enligt 

Knight (2000) är SMFs av stor betydelse för världsekonomin samt har en viktig roll i att 

bedriva innovativ utveckling framåt. 

 

Det finns idag ett flertal teorier och modeller som förklarar varför SMFs väljer att 

etablera sig på utländska marknader. Enligt Lewis & Richardson (2001) finns det ett 

samband mellan internationalisering av företag och ökad stabilitet med högre 

tillväxttakt, vilket medför en ökad vinst, i kontrast med företag som stannar på den 

inhemska marknaden. Enligt Gustafsson (2003) beror den ökade internationaliseringen 

även på att företag därigenom anskaffar en ökad förståelse för framtida strategiska 

beslut. 
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Vidare har flertalet teorier och modeller utvecklats som förklarar företags val av 

marknad vid en internationalisering, vilket enligt Musso & Francioni (2012) är ett av de 

viktigaste beslut ett SMF måste ta ställning till vid internationalisering. Detta stöds även 

av Albaum & Duerr (2008) samt tillägger val av entry mode, vilket innebär företags 

tillvägagångssätt för dess inträde på marknaden, exempelvis genom export, agent eller 

fullt upprättat dotterbolag. Ett entry mode benämns ur ett nätverksperspektiv som entry 

node och kan vidare beskrivas som företags tillvägagångssätt för en etablering i ett 

främmande affärsnätverk (Sandberg, 2009).  

 

SMFs internationalisering är vanligtvis inte strategiskt planerad med tydligt uppsatta 

mål, däremot kan den baseras på ett strategiskt beteende även om företag inte satt upp 

tydliga mål eller följer en utformad plan (Ahokangas, 1998).  

 

1.1.3 Nätverkets betydelse av SMFs internationalisering  
Galkina & Chetty (2015) menar att SMFs tenderar att etablera sig på marknader utefter 

de möjligheter som kan identifieras hos potentiella aktörer i ett nätverk. SMFs val av 

marknad kan därför beskrivas som en tillfällighet. Vidare menar Chetty, Ojala & 

Leppäaho (2015) att istället för att ha tydliga mål, utgår SMFs ifrån vilka resurser som 

finns att tillgå. Enligt Chetty, Ojala & Leppäaho (2015) och Madsen & Servais (1997) 

är det allt viktigare för dagens företag att vara aktiva i ett nätverk, som även stöds av 

Johanson & Vahlne (2009) och Håkansson & Ford (2002).  

 

Vidare skiljer litteraturen på formella och informella nätverk (Ford & Håkansson, 2002; 

Hill, McGowan & Drummond, 1999). Ford & Håkansson (2002) beskriver det formella 

nätverket som ett affärsnätverk med en samling av aktörer som är kopplade till varandra 

genom olika typer av relationer. Johanson & Vahlne (2009) menar att dagens marknad 

är ett nätverk där aktörer är kopplade till varandra, vilket innebär att företag måste vara 

aktiva i nätverk för att kunna etablera sig på en ny marknad. Vidare kan en etablering i 

ett relevant nätverk resultera i ökad kunskap, möjligheter och tillit, vilket innebär en 

ökad förtjänst för företagen. Hill, McGowan & Drummond (1999) definierar informella 

nätverk som sociala nätverk, innefattande relationer och allianser med personer i 

samhället utanför arbetsplatsen. Informella nätverk kan vidare skapa möjligheter 

för utveckling av SMFs och kan ses som en osynlig tillgång. Det är därför av stor 
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betydelse att ingå i stora nätverk, då det skapar fler möjligheter i kontrast till små 

nätverk (Granovetter, 1973). Adrichivili, Cardozo & Ray (2003) argumenterar för att 

informella kan skapa fördelar för företaget när nya marknader skall identifieras  

 
1.2 Problemdiskussion 
Enligt Jeong (2016) kan problem uppstå när SMFs etablerar sig på främmande 

marknader. Svårigheter i att tillämpa internationella aktiviteter samt garantera relevanta 

leverantörskanaler är hinder som kan förekomma, som en följd av SMFs begränsningar. 

Nätverk är av stor betydelse för att övervinna dessa begränsningar, samtidigt som 

majoriteten av tidigare forskning är överens rörande nätverkets influens på företags 

internationalisering.(Jeong, 2016). Vidare menar Rodriquez (2007) att SMFs sällan 

strategiskt planerar en internationalisering, utan istället är det andra faktorer som 

påverkar och internationaliseringen sker oftast av ren tillfällighet. Detta stödjer Galkina 

& Chettys (2015) teori, att aktörer är aktiva i ett nätverk och kan på så vis identifiera 

möjligheter som vidare styr val av marknad i dess internationalisering. Vidare menar 

Francioni (2014) att de två viktigaste besluten ett SMF måste ta ställning till vid en 

internationalisering inkluderar val av marknad samt vilket entry mode för att äntra 

marknaden. Vidare menar Sandberg (2013) att som en följd av tidigare forsknings bevis 

huruvida nätverk är av betydelse vid SMFs internationalisering, kan ett företags entry 

mode ur ett nätverksperspektiv definieras som entry node. Forskning kring entry mode 

är investeringsinriktad och bygger därmed på teorier såsom 

transaktionskostnadsstrategin och eklektiska paradigmet. I kontrast till entry mode, 

bygger entry node på relation och nätverksteorier. Nodes kan vidare innefatta relationer 

med exempelvis kunder (direkt) och agenter (indirekt), vilket innebär direkt försäljning 

från ett upprättat dotterbolag eller direkt export från hemmamarknad till kunder på 

främmande marknader (Hilmersson & Jansson, 2012). Detta innefattar två stycken entry 

modes och begreppen kan därför anses vara kopplade till varandra (Sandberg, 2013). 

 

I kontrast till nätverksrelationers betydelse i samband med internationalisering menar 

Eberhard & Craig (2013) att det även finns nackdelar med nätverk då det är 

tidskrävande samt kostnadsdrivande. Företag kan därför misslyckas med att utvidga sitt 

nätverk med potentiella framtida partners eller affärsmöjligheter utanför nätverkets 

gränser. Vidare tenderar tidigare forskning till viss del att bortse från nätverkstypers 

olika egenskaper och behandlas istället som “one size fits all”, vilket innebär 
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endimensionella analyser av nätverk. Mer forskning kring hur olika nätverksformer 

påverkar internationalisering, efterfrågas (Eberhard & Craig (2013).  

 

Nätverk kan vidare delas in i formella och informella nätverk och Jeong (2016) menar 

att tidigare forskning är överens huruvida dessa båda nätverksformerna kan definieras. 

Formella relationer beskrivs som företagsaktiviteter mellan aktörer inom ett nätverk, 

medan informella relationer kan definieras som personliga relationer (Ojala, 2009). 

Zhou, Wei-ping & Xueming (2007) menar vidare att aktörers informella nätverk medför 

en ökad kunskap om främmande marknadsmöjligheter, rådgivning och 

upplevelsebaserat lärande samt förtroende och lojalitet. Genom att företag är aktiva i 

formella nätverk innebär att de kan utnyttja varandras resurser och förmågor i syfte att 

utföra uppgifter. Företag kan dock agera på eget initiativ, vilket resulterar i högre 

kostnader samt fler risker för företagen. Vidare medför det informella samt det formella 

nätverket olika fördelar (Fernhaber & Li, 2013). 

 
1.2.1 Forskningsgap  
Forskningen kring nätverkets betydelse i samband med företags internationalisering är 

stor, dock med spridda slutsatser. Coviello & Munro (1997), Ojala (2009) och Zain & 

Ng (2006) hävdar att det behövs mer forskning kring ämnet. Det kan även konstateras 

att formella och informella nätverk är av betydelse för företags internationalisering, 

dock menar Jeong (2016), Ojala (2009) och Eberhard & Craig (2013) att det behövs mer 

forskning huruvida dessa nätverksformer påverkar internationaliseringen. Zhou, Wei-

ping & Xueming (2007) efterfrågar forskning kring kopplingen mellan de båda 

nätverksformerna. Vidare kan det i litteraturen illustreras ett gap huruvida de formella 

och informella nätverken samverkar vid internationalisering. Därför ämnar denna 

undersökning till att erhålla en förståelse för hur SMFs formella och informella nätverk 

samverkar vid etablering på en internationell marknad. Detta i sin tur leder oss in på 

undersökningens problemformulering och syfte. 
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1.3 Problemformulering 
Utefter bakgrund och problemdiskussion ämnar denna studie till att skapa en förståelse 

för hur formella och informella nätverk samverkar i internationaliseringsprocessen av 

SMFs. Denna problemformulering mynnar därför ut i följande frågeställning: 

 

Hur samverkar formella och informella nätverk i internationaliseringsprocessen av 

små och medelstora företag? 

 
1.4 Syfte 
Denna uppsats syftar till att få en förståelse för hur formella och informella 

nätverksrelationer samverkar i internationaliseringsprocessen av små och medelstora 

företag. Därför kommer denna studie ämna till att enskilt behandla formella respektive 

informella nätverks påverkan på internationalisering, för att på så vis undersöka hur 

dessa samverkar. 
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Introduktion 

•  I detta kapitel kommer bakgrund till ämnet för denna studie att 
presenteras, följt av problemdiskussion, problemformulering och 

syfte. 

Teoretisk 
refferensram 

• Kapitlet kommer innehålla teorier utefter studiens utvalda ämne. 
Vidare kommer teoretisk syntes  och modell att presenteras  för att 

illustrera kopplingen mellan teorierna.  

Metod  

•  I följande kapitel kommer utvald metod för denna studies 
utförande att beskrivas. 

Empirisk 
data 

•  I detta kapitel kommer studiens empiriska data att presenteras. 

Analys  

• Den empiriskt insamlade datan kommer i detta kapitel analyseras 
tillsammans med den teoretiska referensramen. 

Slutsats 

• Här kommer studiens slutsatser att presenteras baserat på vad som 
kommer att belysas i analyskapitlet. 

1.5  Disposition 
 
  

Figur 1. Uppsatsens disposition (egen figur) 
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2. Teoretisk referensram 
I följande kapitel kommer den teoretiska ansatsen och tidigare forskning för studiens 

utvalda ämne att presenteras. Först kommer internationalisering av SMFs att beskrivas. 

Vidare är detta kapitel indelat i två skilda sektioner inkluderande teorier relaterade till 

affärsnätverk, följt av personliga nätverksrelationer. Avslutningsvis kommer en 

teoretisk syntes att presenteras för att länka samman de utvalda teorierna.  

 

2.1 Internationalisering av SMFs 
Internationalisering av företag har ökat alltmer som följd av hårdare global konkurrens 

och en växande världsekonomi. Förbättrade kommunikationssystem i form av transport 

samt minskade kostnader och färre handelsbarriärer inom internationell handel, har 

resulterat i en ökad internationell etablering av SMFs (Musso & Francioni, 2012). 

Vidare har den teknologiska utvecklingen medfört att företag idag kan internationalisera 

sig och mer effektivt etablera sig på utländska marknader (Knight & Cavusgil, 2004). 

Det blir även viktigare för företag att anpassa sig utefter den globala marknaden och 

utveckla produkter inte enbart anpassade för dess hemmamarknad. Tidigare forskning 

har påvisat att företag som anpassar sig utefter globaliseringen förväntas prestera bättre 

än företag som väljer att inte göra det (Knight, 2000). Globaliseringen har vidare 

bidragit till den teknologiska utvecklingen, vilket sedermera har medfört att information 

idag är lättare att tillhandahålla. Vidare ökar antalet SMFs med liknande produkter och 

tjänster, vilket medför att företag försöker skapa en efterfrågan samt differentiera 

produkterna lokalt men också globalt. Som en följd av SMFs viktiga roll inom den 

internationella handeln, har de blivit av stor betydelse för ekonomier (Kunday & 

Sengüler, 2015).  

 
2.1.1 Nätverkets betydelse i Internationalisering 
Definitionen av affärsnätverk är inom litteraturen varierande, medparten av 

skildringarna innehåller sociala interaktioner mellan aktörer inom en bestämd krets 

(Johanson & Vahlne 2009; Knoke & Kuklinski 1982; Håkansson & Ford 2002). 

Håkansson och Ford (2002) använder sig av knutar och trådar för att illustrera ett 

nätverk, varje knut symboliserar en aktör och relationer är anslutna genom trådar. Enligt 

Blankenburg & Johanson (2015) anpassar sig aktörer inom nätverket till varandra, 

vilket skapar förändringar som inte bara påverkar leverantörer och kunder, utan också 

hela nätverket. Detta kan i sin tur leda till att utveckling av produkter eller innovativa 
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lösningar uppstår, vilket visar på att nätverket är dynamiskt och ständigt under 

förändring. Håkansson & Ford (2002) och Blankenburg & Johanson (2015) kan därmed 

dra slutsatsen att ingen kan isolera sig och stå utanför nätverket, då varje aktör har en 

anknytning till marknaden.  

 

En aktör som anländer från en ny marknad kan bli en part av det lokala nätverket genom 

att interagera med lokala aktörer. Steget från att vara en outsider till att bli en insider i 

ett nätverk är av stor betydelse enligt Hilmersson (2013), Blankenburg & Johanson 

(2015) och Johanson & Vahlne (2009), vilket kommer att beskrivas längre fram. Enligt 

Todeva (2006) och Håkansson & Ford (2002) är alla aktörer unika som en följd av 

varierande expertis och resurser, vilket medför att nätverket blir viktigt för alla aktörer. 

När nya aktörer anländer uppstår därigenom nya infallsvinklar och resurser. Vidare 

menar Galkina & Chetty (2015) att genom att vara aktiv i nätverket kan företag 

identifiera nya möjligheter. Då SMFs tenderar att operera med knappa resurser sker 

sällan strategiska internationaliseringar, utan istället styrs val av marknad där aktörer 

med liknande intressen har identifierats (Galkina & Chetty, 2015). Vidare kan aktörer 

stärka sin position i nätverket genom att skapa ett beroende genom långsiktiga 

relationer. Ett ömsesidigt beroende är en följd av ömsesidiga överenskommelser mellan 

aktörerna, vilket kan uppstå genom gemensamma investeringar eller andra åtaganden. 

En sådan relation är väldigt svår att bryta sig ur, då det är tidskrävande och kostsamt när 

parter har anpassat sig samt investerat i varandra (Blankenburg & Johanson, 2015).  

 
2.1.2 Uppsalamodellen ur ett nätverksperspektiv  
År 2009 publicerade Johanson & Vahlne en uppdatering av Uppsalamodellen, som 

vidare bygger på nätverk och relationer, som en följd av att tidigare forskning 

konstaterat huruvida nätverk är av betydelse vid internationalisering av företag. Enligt 

Johanson & Vahlne (2009) kan marknader beskrivas som nätverk innefattande 

relationer där företag är sammanlänkade med varandra. Relationer är av stor betydelse, 

företag innehar därigenom lärdom, kunskap, förtroende och engagemang, vilket är dem 

mest betydelsefulla faktorerna inom internationalisering. Enligt Johanson & Vahlne 

(2009) krävs det att företag har en insider position i ett eller flera relevanta nätverk för 

att lyckas i dess internationalisering. Inom dessa nätverksrelationer sker utbyten mellan 

aktörer, vilket vidare skapar möjligheter för företag att tillhandhålla kunskap samt 

bygga upp förtroende med andra aktörer på främmande marknader. Johanson & Vahlne 
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(2009) menar att relationer skapas genom ett socialt samspel aktörer emellan och gör 

det vidare möjligt för företag att upptäcka och utnyttja möjligheter. Vidare menar 

Johanson & Vahlne (2009) att psykiskt avstånd är nödvändigt att ta i beaktning vid 

skapande av relationer, desto längre psykiskt avstånd desto svårare att etablera och 

utveckla relationer. Samtidigt har sambandet mellan val av marknad vid en 

internationalisering och psykiskt avstånd försvagats. Individer och företag har idag en 

mer allmän kunskap om utländska marknader och kortare psykiskt avstånd är därför inte 

ett tillräckligt villkor för att upptäcka och utnyttja möjligheter (Johanson & Vahlne, 

2009). Vidare kommer begreppen insidership och outsidership beskrivas lite djupare för 

att erhålla en bredare förståelse kring nätverkets och relationers betydelse.  

 

Insidership  

Enligt Johanson & Vahlne (2009) är det av stor betydelse för företag och dess framgång 

att vara etablerade i olika nätverk. Ett företag som är etablerat i ett eller flera relevanta 

nätverk har en insider position (Johanson & Vahlne 2009). Vidare menar Hilmersson 

(2013) att insidership i ett nätverk innebär att företag under tid har utvecklat relationer 

med kunder på olika främmande marknader. När företag har etablerat en insidership 

position i ett nätverk, förväntas företaget byggt upp starka, långsiktiga och 

förtroendeingivande relationer med relevanta aktörer inom nätverket (Hilmersson, 

2013). Motsatsen till insidership är outsidership och kommer vidare beskrivas nedan.  

 

Outsidership 

Johanson & Vahlne (2009) menar att företag som inte har en relevant nätverksposition 

kan beskrivas som en outsider. Om ett företag etablerar sig på en främmande marknad 

utan att ha en relevant nätverksposition, kan företaget komma att drabbas av 

främlingskap och utanförskap, vilket kan innebära en försvårad process att bli en insider 

(Johanson & Vahlne, 2009). Vidare kan företag som har en outsider position komma att 

drabbas av ett begränsat informationsflöde (Hilmersson, 2013). Detta stöds även av 

Blankenburg, Johanson & Kao (2015) som menar vidare att företag som inte har 

utvecklat relationer med andra aktörer på den främmande marknaden, kommer 

följaktligen drabbas av brist på information om marknaden. Planerar företaget vidare en 

internationell expansion kan de drabbas av utanförskap och främlingskap, vilket vidare 

gör det omöjligt för företaget att utvecklas (Johanson & Vahlne, 2009). Utanförskap 
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resulterar i en större osäkerhet än vad psykiskt avstånd gör vid etablering på utländska 

marknader, menar Johanson & Vahlne (2009).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Affärsnätverkets internationaliseringsprocess 

modell (Johanson & Vahlne, 2009;1424) 

 

Tillståndsaspekterna består av marknadskunskap, identifiering av affärsmöjligheter och 

nätverksposition, då möjlighetsidentifiering utgör den viktigaste kunskapen för företag. 

Vidare menar Johanson & Vahlne (2009) att etableringar på främmande marknader 

numera sker inom ett nätverk innehållande relationer som vidare bygger på kunskap, 

förtroende och engagemang aktörer emellan. Förändringsaspekterna består av lärande, 

skapande och förtroendeuppbyggnad. Vid etablering av nätverksrelationer är skapande 

av möjligheter samt förtroendeuppbyggnad av stor betydelse, menar Johanson & Vahlne 

(2009). Den andra förändringsaspekten består av beslut om relationsengagemang, för att 

indikera huruvida företags engagemang är av betydelse till nätverksrelationer, vilket 

vidare innebär att företag inom ett nätverk ökar eller minskar graden av engagemang till 

en eller flera relationer med aktörer inom nätverket (Johanson & Vahlne (2009).  
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2.1.3 Relationsbyggnadsmodellen 
Relationsbyggnadsmodellen utvecklades av David Ford, i syfte att beskriva relationers 

utveckling. Denna modell kommer att kopplas samman med tre innovationsrelaterade 

internationaliseringsmodeller. Det medför att relationsbyggnadsmodellen kommer ta 

nätverksrelationers utveckling i beaktning, medan innovationsrelaterade 

internationaliseringsmodeller inriktas på hur kunskapen inom företaget utvecklas. 

Relationsbyggnadsmodellen utvecklades i syfte att analysera hur relationer etableras 

och utvecklas över tid mellan köpare och säljare. Ford (2002) anser att ökade 

anpassningar genererar ökat engagemang. Vidare uppstår en ökad anpassning när 

aktörer investerar i varandra och ett företags internationella engagemang ökar då fler 

internationella samspel uppstår. Ett företag som utvecklar internationella relationer blir 

allt mer internationellt desto fler relationer det tillsluter (Jansson & Sandberg, 2008). 

Vidare beskriver Cavusgil (1980) hur ett företags export uppstår gentemot nya 

marknader och dessa modeller benämns I-modeller och har utgångspunkt innan dess 

expansion, för att sedan stegvis förklara de olika stegen som uppstår. Vidare innefattar 

Cavusgil och Reids teorier två mönster som kan antydas i företagsinternationalisering; 

kunskapsbrist och osäkerhet vid besluttagande (Andersen, 1993).    

 

Steg 1 

Relationsmodellen har sin utgångspunkt i att ingen relation utvecklas från någon sida, 

erfarenhet mellan parter existerar inte och osäkerheten är hög (Ford, 2002). Enligt Ford, 

(2002) befinner sig köparen i en undersökande fas och utvärderar alternativ. Cavusgil 

(1980) menar att företag inte är redo att bedriva internationell export då kapacitet 

saknas, istället är företagets primära mål att etablera sig på dess hemmamarknad. 

Däremot menar Reid (1981), genom att problem uppstår på hemmamarknaden och nya 

potentiella marknader kan vara en lösning eller bara ett alternativ för framtida 

expansion. Val av marknad grundas på tidigare erfarenheter eller av information som 

införskaffats, men ingen export inleds i detta skede (Reid, 1981). 

 

Steg 2 

Relationen utvecklas och en förhandling inleds mellan köpare och potentiell säljare, det 

är däremot fortfarande ett tidigt skede och erfarenhet mellan aktörerna är låg och 

osäkerheten fortfarande hög. För att reducera osäkerheten krävs att parterna investerar 

tid i varandra, vilket således medför att erfarenhet anskaffas som följaktligen bidrar till 
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ökad kunskap (Ford, 2002). Företaget bearbetar insamlad data angående potentiella 

marknader samt utvärderar exportalternativ. Under detta skede är kunskapen om nya 

marknader och risker låga. Anskaffning av erfarenhet är vitalt menar Cavusgil (1980), 

då kunskap och erfarenhet har en positiv inverkan på ett företags internationalisering. 

En ledningsgrupp med goda erfarenheter av internationalisering behöver inte i samma 

utsträckning insamla information om marknader, då de sen tidigare innehar underlag för 

att identifiera potentiella marknader (Gankema, Snuif & Zwart, 2000).  

 

Steg 3 

Utvecklingsstadiet uppnås när parterna utbyter resurser på en kontinuerligt basis. Ett 

kontinuerligt utbyte av resurser skapar en minskad osäkerhet, ökad kunskap och 

engagemang (Ford, 2002). Enligt Cavusgil (1980) börjar företaget skicka varor till 

länder med kort psykiskt avstånd. Reid (1981) benämner detta steg för försöksstadiet, 

vilket innebär att ledningsgruppen utvärderar personliga erfarenheter från begränsad 

export. Det kan även uppnås genom att företaget besöker mässor och är aktiva på 

utländska marknader för att identifiera försäljningskanaler (Reid, 1981).   

 

Steg 4 

Detta steg kan inom relationsbyggnadsmodellen karaktäriseras genom att det finns en 

gemensam kännedom över att samarbetet är vitalt för parterna. Ett långt samarbete har 

skapat erfarenhet om hur parterna opererar, vilket skapar tillit och låg osäkerhet (Ford, 

2002). Export kan börja genomföras mot nya länder enligt Cavusgil (1980) då företaget 

aktivt exporterar produkter. Företag utvärderar även val av försäljningskanal ifall en 

fortsatt export är aktuell (Cavusgil, 1980; Reid, 1981) 

 

Steg 5 

Det sista steget innebär att parterna tar varandra förgivet, osäkerhet och distans mellan 

företagen existerar inte (Ford, 2002). Ledningen får kontinuerligt ta beslut om 

prioriteringar mellan den inhemska och utländska marknaden, då företagets resurser är 

begränsade (Cavusgil, 1980). Ledningen måste enligt Reid (1981) även fatta beslut om 

en fortsatt export skall fortgå samt ifall ytterligare anpassningar skall utformas gentemot 

dess export. 
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2.1.4 Entry Node  
Företags entry mode vid en etablering på en främmande marknad är av stor betydelse 

och är ett väl diskuterat ämne (Sandberg, 2013). Nisar, Boateng, Junjie, & Leung (2012) 

menar vidare att företags beslut att etablera sig på främmande marknader inkluderar inte 

enbart val av marknad, utan även vilket entry mode för en etablering på marknaden och 

kan enligt Hilmersson (2011) delas in i tre olika grupper; investment mode, contract 

mode och export mode. Hilmersson (2011) riktar dock vis kritik mot entry mode teorier 

i dess bristande förmåga att förklara processer och menar vidare att aktiviteter på den 

internationella marknaden förändras och utvecklas över tid.  

 

Tidigare forskning visar på att nätverk och relationer är av stor betydelse vid etablering 

på en främmande marknad (Sandberg, 2013). Ett företags entry mode ur ett 

nätverksperspektiv, övergår till entry node och kan vidare beskrivas som ett företags 

etablering i ett främmande affärsnätverk (Sandberg, 2009; Sandberg 2012). Ett företags 

entry node för internationaliseringsprocessen kan vidare beskrivas som ett 

tillvägagångssätt för att ta sig in i ett nätverk, snarare än hur företag väljer att organisera 

dess aktiviteter på en främmande marknad som i entry mode teorin (Hilmersson, 2011). 

Sandberg (2013) menar att entry mode innefattar etableringssätt såsom export, både 

direkt och indirekt export via agent, distributörer, försäljningsbolag och utländska 

direktinvesteringar (FDI). Vidare bygger forskning kring entry mode på ekonomiska 

teorier, exempelvis transaktionskostnadsteorin, medan nodes bygger på relation och 

nätverksteorier och är därför inte investeringsinriktad.  

 

Enligt Jansson & Sandberg (2008) finns det olika nodes för huruvida företag tar sig in i 

ett nätverk och menar vidare att genom handel äntrar företag ett nätverk genom kunder 

(direkt) eller mellanhänder (indirekt). Enligt Hilmersson (2011) kan det mellan säljare 

och köpare etableras direkta relationer i respektive land och som vidare definieras som 

dyadic relationer (Hilmersson, 2011; Hilmersson & Jansson, 2012). Vidare menar 

Hilmersson (2011) att relaterad forskning till ämnet visar på att triadic, vilket innebär 

indirekta relationer innefattande någon form av extern part oftast mellanhänder såsom 

agenter eller distributörer är mer problematiskt i kontrast till direkta relationer 

(Hilmersson, 2011; Hilmersson & Jansson, 2012).  Relationsengagemanget till en kund 

i ett främmande land anses vara högre i dyadic relationer, eftersom relationen då 

innefattar en direkt kontakt med den utländska kunden, vilket resulterar i en högre grad 
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av interaktion samt förtroendeuppbyggnad (Sandberg, 2013). Enligt Jansson & 

Sandberg (2008) kan dyadic relationer även etableras genom utländska 

direktinvesteringar, vilket innebär ett upprättat dotterbolag i det importerande landet. 

Entry node och mode representerar två olika etableringssätt på en främmande marknad, 

men är dock sammankopplade till varandra. En direkt relation (dyadic) till en kund på 

den utländska marknaden motsvarar direkt export mode, medan en indirekt relation 

(tryadic) motsvarar indirekt export mode (Sandberg, 2013).  

 

2.1.5 Personliga nätverk  
Definitionen av personliga nätverk kan enligt Gummesson (2002) förklaras som 

företagets anställda personliga relationer och kan vidare erhållas genom kontakter, samt 

integrering aktörer emellan, med motsvarande intressen. Melén (2010) menar också att 

personliga nätverk inte alltid bedrivs i ekonomiska och affärsmässiga syften, utan 

snarare sociala och personliga kontakter som utvecklats över tid. Vidare menar Jeong 

(2016) att tidigare forskning är överens huruvida informella nätverk definieras. Det 

informella nätverket kan vidare beskrivas som det sociala nätverket som ursprungligen 

kommer från personliga relationer som familj och vänner.  

 

Personliga nätverk är av stor betydelse vid identifiering av marknadsmöjligheter samt 

den viktigaste tillgången för företagaren (Eberhard & Craig, 2013; Johannisson, 1986). 

Företagare med personliga nätverk har i större utsträckning förmågan att upptäcka 

möjligheter i kontrast till de som inte har personliga nätverk (Adrichivili, Cardozo, Ray, 

2003). Enligt Manolova, Manev & Gyoshev (2014) är personliga nätverk är av stor 

betydelse för informationsflöden och en viktig faktor för företag att minska 

transaktionskostnader i samband med sökning och bearbetning av information. Därför 

kan det personliga nätverket spela en avgörande roll för företag att anskaffa information 

om marknadsmöjligheter, men också kontakter i form av finansiella källor för att 

fullfölja potentiella möjligheter. Aktörers personliga nätverk medför en ökad kunskap 

om utländska marknader, rådgivning och upplevelsebaserat lärande samt att det skapar 

förtroende och lojalitet (Zhou, Wei-ping & Xueming, 2007). Vidare är personliga 

nätverk av stor betydelse för företags internationalisering, men dock inte vid den första 

etableringen på en främmande marknad (Ge & Wang, 2013). I kontrast till detta menar 

Ostgaard & Birley (1996) att i ett tidigt skede är det personliga nätverket av större 
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betydelse, medan det affärsmässiga nätverket spelar en större roll i framtida 

etableringar.  

 

2.1.6 Starka och svaga band  
Alla aktörer inom en marknad är kopplade till varandra, vilket skapar ett nätverk mellan 

skilda aktörer, dock kan relationerna sinsemellan variera i styrka (Granovetter 2005). 

Aktörer gynnas av ett nätverk bestående av många svaga relationer, snarare än ett 

nätverk bestående av få starka relationer. Denna infallsvinkel grundar Granovetter 

(2005) sin teori på, då nära vänner tenderar att operera inom samma krets samt ha ett 

likartat tankesätt. Vidare skapar detta ett nätverk med liknande kunskaper, vilket inte 

genererar nya innovativa idéer då synsättet är för likt aktörerna emellan. Det är en 

infallsvinkel som stöds av Aral & Van Alstyne (2011), som menar att svaga band 

genererar mer information som inte hade skapats mellan parter med starka band, då de 

opererar i andra umgängeskretsar.   

 

De flesta aktörer som verkar inom ett nätverk har med största sannolikhet fler svaga 

band och oftast är deras information vag eller saknar betydelse. Men enligt Granovetter 

(2005) har aktörer med svaga band sinsemellan störst möjlighet att utbyta unik och 

fördelaktig information eller bidra med resurser som är av hög relevans. 

Granovetter (2005) menar följaktligen att det är av hög relevans att ingå i stora nätverk 

med stort antal svaga band i egenskap av att bidra med nya resurser och infallsvinklar 

vilket är ”styrkan i svaga band”. Granovetter (1983) betonar också att starka band är av 

betydelse och innefattar fördelar. Aktörer med starka band anses ha större benägenhet 

att hjälpa varandra och en högre tillit sinsemellan, vilket genererar ett mer effektivt 

informationsflöde mellan aktörerna (Granovetter, 2005). Detta resonemang för Aral & 

Van Alstyne (2011) vidare och menar att parter med starka band är bättre än svaga band 

då de mer frekvent utväxlar information. Detta innebär att över tid bör parter med starka 

band därigenom utbyta information som är av högre relevans och mer komplex i 

kontrast till aktörer med svaga band. Vidare menar Aral & Van Alstyne (2011) att den 

mest fördelaktiga informationen kommer från den omgivning de själv verkar inom till 

skillnad från Granovetter som anser att svaga band genrerar mer värdefull information.  
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2.2 Teoretisk syntes 
 

 
Figur 3. Teoretisk syntes (egen figur) 

 

Den teknologiska utvecklingen har skapat en affärsmiljö där kommunikation mellan 

aktörer har förenklats. Detta har resulterat i att det blivit allt mer enklare för företag att 

bevara relationer samt vara aktiva inom nätverk. Företag kan genom formella eller 

informella nätverk, strategiskt eller av ren tillfällighet sluta upp på en ny marknad. Det 

är av stor betydelse för företag att vara etablerad i relevanta affärsnätverk för att lyckas i 

dess internationalisering. Därigenom anskaffar företag kunskap, lärdom, förtroende och 

engagemang samt möjligheter att skapa nya relationer. Vidare består det formella 

nätverket av aktörer innefattande fler informella relationer, som vidare medför 

information och möjligheter för företag inom det formella nätverket (se figur 3). Dessa 

informella relationer kan sedermera identifiera potentiella marknader som vidare ligger 

till grund för val av entry node. Detta innebär således att entry node kan ske genom en 

samverkan av formella och informella relationer, som vidare skapar en ingång för 

företags internationalisering.  
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3. Metod  
I följande kapitel kommer forskningens utvalda tillvägagångssätt att presenteras. Först 

kommer angreppssätt samt val av metod för denna studie att beskrivas, följt av 

forskningens design och metod för insamling av data. Avslutningsvis kommer 

reliabilitet, validitet samt metodkritik för denna undersökning att diskuteras.  

 

3.1 Deduktivt angreppssätt     
Forskningsansatsen förklarar relationen mellan teori och empiri, det finns 

huvudsakligen två skilda tillvägagångssätt att beskriva denna relation, induktion och 

deduktion. Ett induktivt förhållningssätt utgår ifrån empirin, medan den deduktiva 

ansatsen utgår ifrån teorin och logik (Ghauri & Grønhaug, 2010). Den induktiva 

forskningsansatsen innebär att genom empiriska observationer av ett antal skilda fall 

drar generella slutsatser (Kvale & Brinkmann, 2014). Insamling av enskilda fall tolkas 

som en allmän sanning, som vidare innebär risk och osäkerhet, vilket i sin tur kan 

ifrågasätta undersökningens trovärdighet och vi har därför valt bort den induktiva 

ansatsen (Alvesson & Sköldberg, 2009). Denna studie har i kontrast till den induktiva 

ansatsen utgått ifrån ett deduktivt förhållningssätt, vilket innebär att befintliga teorier 

testats gentemot empiriska observationer. Teorierna kommer vidare accepteras eller 

förkastas beroende på om det finns något adekvat samband mellan studiens resultat och 

teorin (Ghauri and Grønhaug, 2010).  

Vidare inom litteraturen finns det forskning som visar på att formella och informella 

nätverket är av stor betydelse för företag vid internationalisering. Dock har 

nätverksformerna undersökts enskilt och ett gap kan illustreras huruvida nätverken 

samverkar vid internationalisering, vilket denna studie ämnar till att undersöka. Den 

deduktiva ansatsen är för denna studie därför mest lämpad, med en tydlig teoretisk 

referensram från början innefattande formella och informella nätverk. Utefter teorin har 

intervjufrågor formats för att vidare genom det empiriska materialet besvara frågorna. 

Detta för att finna ett samband mellan teori och empiri och undersöka huruvida formella 

och informella nätverksteorier samverkar vid företags internationalisering.  
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3.2 Kvalitativ forskningsmetod 
Det finns i huvudsak två forskningsmetoder för att besvara undersökningens 

forskningsfråga; kvalitativ och kvantitativ metod (Kumar, 2014). Vidare har metoderna 

samma grundläggande syfte, vilket är att skapa en förståelse över samhället (Halvorsen, 

1992). En kvantitativ metod omvandlar information till siffror och data för att sedan 

möjliggöra analytiska slutsatser på den framtagna statistiken. Medan en kvalitativ 

undersökning syftar till att forskaren själv tolkar den insamlade informationen och 

därifrån anskaffar förståelse och möjliggör iakttagelser med ord istället för siffror 

(Merriam 1994). 

 

Denna studie har syftat till att skapa en förståelse för hur formella och informella 

nätverk samverkar vid en internationalisering. Utefter utvalda teorier har empirisk data 

samlats in för att besvara studiens problemfråga. Enligt Svenning (2003) är den 

kvalitativa metoden passande när undersökningen vill belysa eller skapa ökad förståelse 

om ett problem där de sen tidigare finns begränsat material, vilket är en passande 

beskrivning för denna undersöknings mål. Då det finns begränsad forskning i huruvida 

formella och informella nätverk samverkar syftar denna studie till att skapa en förståelse 

för undersökningens problem. Den kvalitativa forskningsmetoden är mest lämplig för 

att anskaffa förståelse för hur dessa nätverk samverkar. Merriam (2009) menar att den 

kvalitativa metoden är passande vid skapande av teori och den kvantitativa metoden 

lämpar sig för att testa teorier. Då ett gap identifierats, huruvida formella och informella 

nätverk samverkar vid en internationalisering, stärker valet av metod då Merriam (2009) 

menar att den kvalitativa metoden används då det inte existerar någon teori. 

 

3.3 Forskningsdesign  
Forskningsdesign kan enligt Yin (2014) definieras som kopplingen mellan forskningens 

problemformulering och den empiriskt insamlade data och i slutändan till 

undersökningen slutsats. Designen gör det vidare möjligt att förklara hur empirisk data 

införskaffas samt hur den analyseras (Ghauri and Grønhaug, 2010). Det finns inom den 

kvalitativa forskningsmetoden ett flertal olika former för insamling av data, exempelvis 

fallstudie, experiment, undersökning samt arkivforskning. De olika formerna är vidare 

ämnade för olika typer av forskning (Yin, 2014). 
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Thomas (2011) menar vidare att fallstudien kan beskrivas som ett fokus på en sak, som 

vidare undersöks mer djupgående, snarare än ett metodiskt val. Därför ämnar denna 

studie till att göra en fallstudie då ett fokus finns på huruvida formella och informella 

nätverk samverkar. Enligt Merriam (1994) kan fallstudien definieras som en 

undersökning på en specifik händelse, som syftar till att illustrerar samverkan mellan 

viktiga faktorer som vidare utmärker sig utefter den specifika händelsen. Vidare 

menar Yin (2014) att fallstudier är den mest passande formen då forskningens 

problemformulering inkluderar hur och varför i dess huvudfråga. Den kvalitativa 

fallstudien är även lämpad då fokus är mer riktat mot en inblick, tolkning och upptäckt 

av händelsen, snarare än hypotetiskt. Detta är ytterligare argument för val av 

forskningsdesign, då denna undersökning ämnar till en förståelse, tolkning och upptäckt 

för hur formella och informella nätverk samverkar i samband med internationalisering. 

 

3.3.1 Flerfallstudie  
Beroende på om studien inkluderar ett eller flera fall, kan fallstudien delas in i 

enfallsstudie respektive flerfallstudie. En flerfallstudie innebär att forskarna samlar in 

och vidare analyserar data från två eller flera olika fall, vilket resulterar i en bredare 

förståelse. En enfallstudie innehåller endast ett fall, vilket således innebär att 

undersökningen specificeras mot ett fall (Yin, 2014). I denna undersökning kommer en 

flerfallstudie att tillämpas, då Yin (2014) menar att en undersökning innefattande flera 

olika fall gör de analytiska slutsatserna mer värdefulla. Vidare om bara ett företag hade 

undersökts, huruvida formella och informella nätverk samverkar vid internationalisering 

hade resultatet blivit unikt för det specifika fallet, i kontrast till en flerfallstudie vars 

resultat stöds av bevis från fler än ett fall.  

 

3.3.2 Val av fallföretag 
I denna undersökning har utvalda fallföretag innefattat små och medelstora företag som 

vidare säljer till andra företag. Vidare opererar de utvalda företagen inom olika 

industrier, för att erhålla en bredare förståelse samt eventuella jämförelser i hur nätverk 

implementeras i internationaliseringen inom olika industrier. I undersökningen har fem 

företag valts ut som vidare beskrivs nedan (se tabell 1).  
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Tabell 1. Intervjuer 

 
 

3.3.2.1 Ekström & Son AB 
Ekström & Son verkar inom processindustrin och är ett av de ledande företagen i 

Europa inom konstruktion, tillverkning och service av värmeväxlare och tryckkärl. 

Magnus Jörsmo är en driven person som sitter med i flertalet organisationer exempelvis 

som ordförande för FPC Forum, som vidare är ett branschforum inom innovation- och 

kemiindustrierna samt Sydsvenska Handelskammaren såväl i Blekinge (Ordförande) 

som centralt (fullmäktige). Jörsmo har tidigare jobbat som verkställande direktör på 

Binol AB, Tefac AB och Riflex Film AB. Idag jobbar Jörsmo som verkställande 

direktör på Ekström & Son och intervjun gjordes via telefon. 

 
3.3.2.2 Electra gruppen AB 
Electra gruppen AB är en välkänd och kundanpassad leverantör av varor och tjänster 

inom hemelektronik. Intervjupersonen heter Johan Jaensson och har varit på Electra 

Gruppen i åtta år, fem år som controller och de senaste tre åren som ekonomichef. 

Jaensson har varit med på samtliga etableringar i de nordiska länderna Danmark och 

Norge och intervjun ägde rum på Electra Gruppens huvudkontor i Kalmar.  

3.3.2.3 AnoxKaldnes 
AnoxKaldnes är ett biologiskt vattenreningsföretag som grundades av Thomas 

Welander år 1986 i Lund, Sverige. Welander grundade företaget i syfte till att utvinna 

rent vatten som blivit förgiftat till följd av pappersindustrin. Welander var verkställande 

direktör i tio år fram till 2007, då Veolia Group köpte AnoxKaldnes. Detta samarbete 
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har medfört att företaget idag verkar globalt och tillhandahåller en mängd industrier 

med vattenreningslösningar. Vidare gjordes intervjun med Welander via telefon. 

 

3.3.2.4 Norden Machinery AB  
Norden Machinery är världsledande inom tillverkning och försäljning av 

tubfyllningssystem. Intervjun gjordes på Norden Machinerys huvudkontor i Kalmar 

med marknadschefen Lars Hammarstedt. Hammarstedt började jobba på Norden som 

säljare för 14 år sedan och mellan 2007-2008 började Hammarstedt jobba som 

marknadschef, vilket innebär ett ansvar för all försäljning globalt. 

 

3.3.2.5 Riflex Film AB 
Riflex Film verkar inom plastindustrin och tillverkar PVC film. Riflex Film är ett av 

fåtalet aktörer i den nordiska regionen som tillverkar film genom kalandrerings teknik 

och fokuserar på specialutvecklade och nischade produkter. Vidare exporteras över 90 

% av Riflex Films produkter till kunder runt om i världen, främst inom Europa men 

också till länder såsom Australien och USA. Anders Leidefalk jobbar idag som 

verkställande direktör på Riflex Film och har tidigare i sin karriär jobbat internationellt 

inom försäljning, som key account manager och market manager. Intervjun gjordes med 

Leidefalk på Riflex films huvudkontor i Ronneby, södra Sverige.  

 
3.4 Datainsamlingsteknik 
Det finns i huvudsak två olika tillvägagångssätt för att anskaffa datamaterial till 

forskningen; primärdata och sekundärdata. Vidare anses primärdata vara av högre 

relevans än sekundärdata, då primärdata är anpassat efter studiens syfte (Ghauri & 

Grønhaug, 2010). I samband med en kvalitativ studie menar Silverman (2001) att 

det finns fler tillvägagångssätt för att anskaffa datamaterial; observationer, intervjuer, 

video och ljudinspelningar samt bilder och dokument. Då denna studie är en fallstudie, 

kan insamling av material kombineras (Silverman, 2001). Till denna studie har 

sekundärdata i form av vetenskapliga artiklar och böcker varit tillvägagångssättet för 

insamling av sekundärdata. Primärdata har insamlats genom intervjuer från 

fallföretagen. De teorier och metod som bearbetats i denna studie har utgått från 

forskare med högt anseende och är anpassade för studiens ändamål. Intervjupersonerna 

som kontaktats för insamling av primärdata har också varit noggrant utvalda för att 

säkerställa primärdatas kvalité. 
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3.4.1 Primärdata  
Primärdata är insamlad data som är anpassad för undersökningens ändamål (Silverman, 

2013). Primärdata kan anskaffas genom intervjuer via; telefon, videosamtal, e-mail och 

möten (Ghauri & Grønhaug, 2010). Syftet med att göra en intervju är att anskaffa 

information om vad någon; tycker, vill eller vet, vilket gör det möjligt att studera 

situationen från intervjupersonens perspektiv (Merriam, 1994). Merriam (2009) menar 

att möte eller telefonintervjuer är att föredra, då intervjupersonens reaktion kan tolkas 

vid frågor, i form av beteende, känslor och röst. Primärdata har samlats in 

genom telefonintervju samt möten för att möjliggöra iakttagelser av intervjupersonens 

beteende. Det empiriskt insamlade materialet består av primärdata, detta för att 

säkerhetsställa att studiens problemformulering kan besvaras korrekt. Av de fem 

intervjuobjekten som valts ut är tre av dem verkställande direktörer, en marknadschef 

och en ekonomichef. Detta för att säkerhetsställa att det insamlade materialet är av 

betydelse, då de innehar ledande positioner, med betydande kunskap om företagens 

verksamhet.  

 

Vid insamling av primärdata i form av intervjuer kan forskare följa olika 

intervjustrukturer, vilket innebär hur mycket frihet intervjupersonen får i samtalet. 

Denna studie har ämnat till ett semi-strukturerat tillvägagångssätt, då Wisker (2008) 

menar att det skapar tillfällen för öppna frågor som kan leda till att nya infallsvinklar 

utvecklas. Även om intervjun inte följs kronologiskt eller har likartade formuleringar, 

följer ändå samtalet en struktur. En helt ostrukturerad intervju hade kunnat vara ett 

tillvägagångssätt men en sammankoppling mellan intervjuerna hade då blivit allt för 

komplicerad.  

 

3.5 Utformning av intervju 
Intervjupersonerna har meddelats en generell beskrivning av uppsatsens ändamål, detta i 

syfte att ge dem möjlighet att förbereda sig. För att säkerhetsställa att alla områden täcks 

i samband med intervjuerna har en intervjuguide upprättats, för att inte behöva styra 

frågorna men samtidigt säkerhetsställa att alla områden behandlas. Då inga av 

intervjuerna följde studiens intervjuguide kronologiskt, var detta ett enkelt sätt att 

säkerhetsställa att alla områden var berörda, då intervjuguidens ämnen kunde bockas av 

under samtalets gång. När intervjupersonerna styrde samtalet skapades nya 

infallsvinklar, vilket skapade möjlighet för att utveckla nya frågor. Detta innebar att det 
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semi-strukturerad tillvägagångssättet gjorde det enkelt, både i tillfällen då frågorna inte 

besvarades kronologiskt och då det skapades möjligheter att ställa följdfrågor. Denna 

intervjuform innebar att det var viktigt att snabbt komma upp med nya frågor och vara 

flexibel, vilket också betonas av Jacob & Furgerson (2012). Detta resulterade i att 

studien kunde anskaffa en förståelse för hur intervjupersonerna opererar för att 

samverka formella och informella nätverk.  

 

Silverman (2013) menar att det är viktigt att spela in alla intervjuer för att på ett korrekt 

sätt kunna referera samt kunna lyssna på samtalet igen. Vidare menar Silverman (2010) 

att om samtalet är inspelat ökar det undersökningens pålitlighet, då samtalen kan 

bevisas. Samtliga intervjuer som har bidragit till denna undersökning har spelats in, 

detta för att kunna lyssna samt göra korrekta citat och ge studien en högre pålitlighet. 

Intervjuerna varade i mellan 30 - 60 minuter.  

 

3.5.1 Operationalisering 
Innan intervjufrågorna formas är det viktigt att noggrant studera ämnets litteratur (Jacob 

& Furgerson, 2012). Detta för att studien skall anskaffa information om vad som redan 

har studerats och därigenom kunna utveckla frågor. Genom att transformera den 

teoretiska referensramen till intervjufrågor sker en operationalisering. 

Operationalisering används för att omvandla teoretiska begrepp till intervjufrågor, vilket 

innebär att man tydliggör de teoretiska termerna till verklighet (Jakobsson, 2011). 

Utifrån studiens teoretiska syntes operationaliserades frågor som sedan delade in 

intervjuerna i fem delar, (se tabell 2). 
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Tabell 2. Operationalisering 

 
 

3.6 Undersökningskvalitet 
Två viktiga mätinstrument för denna studiens kvalitet kan beskrivas validitet och 

reliabilitet (Bryman & Bell, 2013). Forskningens reliabilitet kan fastställas i frågan om 

hur en undersöknings mätning genomförs samt hur noga det insamlade materialet 

bearbetats. Vidare beror validiteten på vad undersökningen är ämnad att mäta och om 

det är tydligt i frågeställningen (Holme, Solvang & Nilsson, 1997).  
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3.6.1 Validitet 
Undersökningens interna validitet behandlar i vilken mån resultatet överensstämmer 

med verkligheten, stämmer resultatet med forskarens avsikt, har rätt variabler studerats 

(Merriam, 1994). Extern validitet är något som Denscombe (2009) menar är 

komplicerat inom den kvalitativa forskningen. Extern validitet innebär hur stor 

utsträckning resultatet går att generalisera samt huruvida det är möjligt att tillämpa på 

andra företeelser i framtiden eller i andra miljöer.  

 

Denscombe (2009) menar att många av dagens kvalitativa forskare hävdar att det aldrig 

går att verifiera en kvalitativ studie, då det ligger i metodens natur. Dessa forskare 

menar att det finns två anledningar till detta. Då tider förändras sker även 

miljöförändringar vilket leder till att sociala strukturer skiljer sig, detta innebär att det 

blir svårare att framställa en identisk undersökning igen. Däremot finns det 

tillvägagångssätt som kan stärka undersökningens trovärdighet även om det inte innebär 

en garanti, utan istället kan bevisa att datainsamlingen som gjorts skett enligt praxis. Det 

mest frekvent använda tillvägagångssättet för att styrka en kvalitativ studie är genom 

triangulering. Detta sker genom att studien granskas från olika perspektiv, vilket skall 

säkerhetsställa att undersökningen gått rätt till. När en fallstudie upprättats är det av stor 

vikt att granskning av material valideras. Det finns i huvudsak fyra tillvägagångssätt för 

att triangulera insamlat material; datatriangulering, metodtriangulering, 

forskartriangulering och teoretisk triangulering (Merriam, 2009). Denna undersökning 

har datatriangulerats då insamlat material har granskats, tolkats och analyserats från två 

personers perspektiv på skilda håll samt har intervjuerna utförts med skilda 

intervjupersoner vid skilda tidpunkter. 

 
3.6.2 Reliabilitet 
Syftet med reliabilitet är att säkerställa forskningens trovärdighet, exempelvis kan 

externa granskare få tillgång till använd data, vilket ökar forskningens reliabilitet (Yin, 

2014). Vidare kan reliabilitet hänvisas till huruvida ett upprepat tillvägagångssätt av 

tidigare studie tillhandhåller ett liknande resultat (Zikmund, 2000). Fortsättningsvis 

menar Patel & Davidson (2011) att reliabilitet inom den kvalitativa forskningsmetoden 

handlar om att erhålla en förståelse om verkliga händelser. Dock kan reliabilitet inom 

den kvalitativa forskningen vara komplicerat att bibehålla, eftersom Merriam (2009) 

menar att mänskligt beteende inte är konstant och att individer tolkar information på 

olika sätt.  
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I denna undersökning redogörs det för den metod som använts för att analysera och 

tolka det insamlade materialet, vilket klargör för hur resultatet för denna studie erhölls 

samt för hur resultatet låg till grund för studiens slutsats. Det finns också en koppling 

mellan forskningens teoretiska referensram, resultat och slutsats. Detta enligt Merriam 

(2009) stärker en kvalitativ forsknings reliabilitet. Vidare i denna forskning har även 

intervjuer spelats in och transkriberats, vilket enligt Silverman (2001) också förstärker 

en forsknings reliabilitet.  

 

3.7 Metodkritik 
Denna studiens val av kvalitativ forskningsmetod med fallstudie som forskningsdesign 

medför vissa begränsningar. En kvalitativ forskningsmetod anses vara mindre 

representativ samband med generaliserbarheten, i kontrast till en kvantitativ forsknings 

metod (Denscombe, 2010). Vidare menar Merriam (2009) att fallstudien som metod 

ofta ifrågasätts, som en följd av ett fokus på en sak vid ett tillfälle, vilket vidare gör det 

omöjligt att generalisera. Dock kan generalisering delas in i två olika former, analytisk 

och statistisk generalisering. Vidare kan enbart den analytiska generaliseringen 

tillämpas på en kvalitativ forskningsmetod då den tillåter generalisering från ett mindre 

urval av fall (Yin, 2011). Därför kommer denna studies generaliseringar härleda från en 

analytisk grund, med utgångspunkt i empirin och slutligen teorier utefter de intervjuer 

som gjorts. Generaliseringen i denna undersökning kommer således inte vara möjlig att 

implementera på alla fall, utan istället kommer en förståelse skapas i huruvida 

informella och formella nätverk samverkar vi en internationalisering. 

 

Vidare är kvalitativa fallstudier ett sällan förekommande tillvägagångssätt för forskare, 

på grund av forskarens känslighet och integritet vid insamling av data samt analytiska 

slutsatser. Det empiriskt insamlade materialets reliabilitet kan särskilt diskuteras, då 

ledande frågor och misstolkningar kan uppstå gentemot intervjupersonen (Kvale, 1997). 

Däremot argumenterar Kvale (1997) att ledande frågor kan utformas i syfte att testa 

tillförlitlighet samt ger tillfälle att reda ut huruvida egna tolkningar överensstämmer 

med intervjupersonen. Under samtalen i denna studie ställdes ledande frågor för att 

minimera missförstånd samt reducera risken för feltolkningar under samtalen. 

Ytterligare anledning till att ledande frågor ställdes var för att stärka att tolkningar 

överensstämmer med intervjupersonens.   
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4. Empiri  
I detta kapitel kommer det empiriskt insamlade materialet för denna undersökning att 

presenteras. De utvalda fallföretagen kommer att beskrivas enskilt, om verksamheten 

och vidare diskutera de olika nätverksformernas betydelse på respektive fallföretag. 

Avslutningsvis kommer en sammanställning, diskussion och jämförelse att presenteras 

för att erhålla potentiella likheter och skillnader.  

 

Intervjupersonerna som har valts ut till denna undersökning har innefattat tre 

verkställande direktörer, en ekonomichef och en marknadschef. Intervjupersonerna har i 

deras poster värdefull information samt är dem högst involverade i de beslut som fattas 

vid en internationalisering. Vidare är samtliga företag grundade i Sverige och verkar 

idag på den internationella marknaden. Tre av intervjuerna ägde rum på respektive 

företags huvudkontor och två gjordes via telefon.  

 

4.1 Ekström & Son  
Ekströms kopparslageri grundades av Hjalmar Ekström år 1896. År 1918 tog brorsonen 

K.G. Ekström över och bolaget och fick då namnet Ekström & Son. Firman har sedan 

dess expanderat och är idag inriktade på tryckkärl, kolonner och värmeväxlare. Vidare 

är Ekström & Son positionerade i Kristianstad i södra Sverige och verkar idag globalt. 

Inom branschen är Ekström & Son en av de ledande aktörerna inom konstruktion, 

produktion och service av värmeväxlare och tryckkärl på en europeiska marknaden. 

Vidare har de kunder över hela världen och sedan företaget grundades har alltid 

kvaliteten varit i fokus. Även produktionen är positionerad i Kristianstad, där 

processutrustning inom värmning, kylning, kondensorer, förångare och kolonner 

skräddarsys och anpassas utefter kundens behov.  

 
Magnus Jörsmo har tidigare i sitt yrkesliv varit verkställande direktör på Deflamo AB, 

Riflex Film AB, Binol AB, Tefac AB och är idag sedan ett år tillbaka verkställande 

direktör på Ekström & Son. Företaget verkar idag som nämndes tidigare över hela 

världen och för att etablera sig på nya marknader, berättar Jörsmo att företaget genom 

gamla kundlistor söker efter nya möjligheter. Vidare är deltagande på mässor och 

konferenser även av betydelse för uppsökande av nya marknader samt samarbete med 

Business Sweden. För att anskaffa kunskap om nya marknader, är den kontinuerliga 
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kontakten med aktörer inom nätverket av betydelse i syfte att utbyta information, menar 

Jörsmo.  

Fortsättningsvis av de etableringar som gjorts idag har majoriteten varit strategiskt 

planerade, men har även i enstaka fall inträffat av ren tillfällighet. I frågan huruvida 

Ekström & Son utnyttjar nätverk vid etablering på nya marknader, menar Jörsmo att 

befintliga kunder, kollegor, konkurrenter är av betydelse för att få uppslag till 

kontaktpersoner. Vidare har Ekström & Son två stycken agenter, en som representerar 

företag i flertalet länder och en som enbart riktar sig mot den chilenska marknaden. Den 

första agenten kom Ekström & Son i kontakt med genom dess affärsmässiga nätverk 

och den andra agenten genom personliga nätverk. Jörsmo berättar att det var genom en 

medarbetares vän från universitetet som företaget kom i kontakt med agenten, och 

menar vidare att agenternas nätverk är av stor betydelse för oss, framför allt det 

affärsmässiga nätverk.  

Etableringar på nya marknader har inträffat genom det formella och informella 

nätverken, både strategiskt planerad men samtidigt av ren tillfällighet. Dock är 

nätverken inte alltid av betydelse och framförallt är de informella nätverken någonting 

Ekström & Son försöker undvika i den mån det går. Jörsmo tror inte på att göra affärer 

med “vänner” eller bli hänvisad emellan dem, affärer görs mellan människor där behov 

och efterfrågan möts. Det finns för mycket svågerpolitik även inom näringslivet, 

avslutar Jörsmo. 

 
4.2 Electra Gruppen 
Electra Gruppen AB har sitt huvudkontor i Kalmar, Sverige och är en välkänd 

kundanpassad leverantör av varor och tjänster inom hemelektronik. Huvudkonceptet 

bygger på att utefter kunden erbjuda anpassade logistik- och servicelösningar. Den mest 

väsentliga delen av Electra Gruppens verksamhet bedrivs i dotterbolaget Electra 

Sweden AB, som vidare består av Electra Retail samt Electra logistik och IT. Detta 

bolag arbetar med att inom varuförsörjning av hemelektronik och telekommunikation, 

utveckla och erbjuda IT-intensiva samt kostnadseffektiva lösningar. Inom dotterbolaget 

Electra Sweden utförs även logistiktjänster för tredje parts räkning. Intervjun 

genomfördes på Electra Gruppens huvudkontor i Kalmar med ekonomichefen Johan 

Jaensson. Jaensson har varit på företaget i åtta år, fem år som controller och tre år som 

ekonomichef. Jaensson har vidare varit med i samtliga etableringar på de nordiska 
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länderna Danmark och Norge samt delaktig i nuvarande bearbetning av den finska 

marknaden. 

 

Electra Gruppen har sedan tid tillbaka enbart fokuserat på den svenska marknaden, men 

som en följd av att världen krymper och möjligheten att expandera i Sverige är 

begränsad, menar Jaensson att de idag jobbar aktivt med att bredda verksamheten. 

Därför har företaget sedan två år tillbaka ändrat vision och satsar mer på att etablera sig 

på de nordiska länderna. Som en fortsättning på denna vision köpte Electra Gruppen in 

sig och blev delägare i ett danskt bolag den 1 december år 2015. Vidare har de etablerat 

sig på den norska marknaden samt bearbetar Finland.  

 

I frågan huruvida Electra Gruppen aktivt jobbar med att söka efter nya möjligheter, 

berättar Jaensson att dem är medlem i fler intresseorganisationer och framhäver 

Euronics International. Euronics International är en samarbetsorganisation för aktörer 

inom hemelektronikbranschen, som syftar till gemensamma avtal med leverantörer 

inom ett inköpsperspektiv. Det var igenom denna organisation som företaget kom i 

kontakt med en dansk aktör, som vidare sökte samarbete i form av 

varuförsörjningssystem. En relation inleddes, aktörerna diskuterade vilka möjligheter 

som fanns samt hur dem såg ut. Processen från att kontakten initierades till att avtal var 

skrivet tog 1,5 år. Det fanns ett ömsesidigt intresse via ett nätverk innefattande 

representanter inom branschen, men samtidigt menar Jaensson att det är av stor 

betydelse att kommer överens på ett personligt plan också.  

 

Fortsättningsvis menar Jaensson att nätverk är av stor betydelse för att öppna dörrar och 

etablera en position i samarbetsorganisationer på en lämplig nivå, där möjligheter kan 

identifieras. Genom befintliga affärskontakter kan Electra Gruppen erhålla information 

om olika lämpliga organisationer innefattande potentiella samarbetspartners. För att få 

tillträde till dessa organisationer är de personliga relationerna är av större betydelse. 

Vidare menar Jaensson att som följd av att branschen är relativt begränsad, passerar 

individer flera arbetsgivare och den yrkesmässiga relationen blir då obefintlig, medan 

den personliga relationen finns kvar. De personliga relationerna har oftast sitt ursprung i 

dem formella nätverken och genom dessa personliga kontakter skapas framtida 

möjligheter, vilket är vanligt menar Jaensson. Electra Gruppen har idag utformade 
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samarbetsprogram med leverantörer, som vidare har gemensamma nordiska eller 

europeiska organisationer, vilket innebär att genom leverantörer öppnas möjligheter. 

 

“Det är viktigt att vi har access in i deras nätverk, att vi är någon där, dem vet vad vi 

är, vilka vi är, dem vet vad vi kan“ Jaensson, 2016 

 

Avslutningsvis menar Jaensson att de båda nätverksformerna är av stor betydelse för 

verksamheten, dels för möjligheten att etablera sig på en marknad utanför Sveriges 

gränser, men också för att anskaffa kunskap om marknaden.  

 
4.3 AnoxKaldnes 
AnoxKaldnes har huvudkontoret i Lund, södra Sverige. Företaget har sedan starten år 

1989 utvecklats och blivit en världsledande aktör inom vatten och avfallsindustrin. 

Vidare arbetar företaget med att identifiera och omvandla outnyttjat avfall till 

förbättrade restprodukter. Företaget har idag 133 anställda och deras produkter finns 

representerade över hela världen, vidare arbetar de för att förbättra miljön genom att 

filtrera bort giftiga ämnen. Sedan 2007 representeras företaget av moderbolaget Veolia 

Water Technologies AB som är en del av Veolia Group som har huvudkontoret i Paris, 

Frankrike. Intervjun gjordes med Thomas Welander via telefon, som vidare är grundare 

av AnoxKaldnes och sitter idag i Veolia Water Technologies ABs styrelse. Welander 

har varit delaktig från starten i Lund och idag finns företagets produkter representerade 

över hela världen. 

 

AnoxKaldnes började med att etablera sig på den svenska marknaden, dock redan under 

denna period deltog företaget på mässor och konferenser där aktörer med liknande 

intressen kunde identifieras. Genom dessa mässor och konferenser menar Welander att 

ett nätverk började utformas med aktörer över hela världen. Vattenreningslösningen 

som de producerade var unik samtidigt som branschen var liten, vilket väckte ett 

intresse inom vattenreningsindustrin. Welander menar att detta var en period då internet 

inte var utvecklat och det naturliga tillvägagångssättet för att anskaffa nya partners var 

genom mässor och konferenser. Efter att företaget varit involverade i två stora projekt 

som medförde goda referenser, vilket följaktligen resulterade i att utländska aktörer 

visade intresse för Anoxkaldnes produkter. Den första etablering på en utländsk 

marknad gjordes i Thailand efter att Welander mött en thailändare under en mässa som 
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intresserade sig för att sälja deras produkter. Welander menar att flertalet av deras 

internationaliseringar uppstod på detta sätt, att tillfälligheter styrde val av marknad 

istället för strategiska beslut. Som en följd av uppbyggda relationer med aktörer med 

god kunskap om marknaden behövder de själva inte införskaffa kunskap om 

marknaden. Därför kunde de enbart fokusera på produkten samt medverka på möten för 

att bidra med expertis, vilket innebar att istället för att etablera företaget på marknaden 

skapades relationer med aktörer som redan hade ett nätverk. Vidare menar Welander att 

detta tillvägagångssätt medförde att företaget inte behövde marknadsföra och sälja dess 

produkter direkt mot köpare.  

 

Relationskapande med en väletablerad aktör innebär oftast att produkter snabbare 

kommer ut på marknaden, vilket skapar ett större förtroende i kontrast till en mindre 

aktör. Uppbyggandet av relationer var av stor betydelse vid etablering i Kina, som 

vidare är världens svåraste marknad att göra affärer på, menar Welander. Detta gjorde 

att det blev väldigt viktigt att skapa relationer med potentiella aktörer som redan var 

etablerade på marknaden och hade ett brett personligt samt affärsmässigt nätverk. 

Welander menar att dess partners personliga relationer var av stor betydelse för att sälja 

in tjänster på den kinesiska marknaden. Dock menar Welander att de personliga 

nätverken är svåra att utnyttja, då branschen är väldigt smal och komplicerad. 

 
4.4 Norden Machinery 
Norden Machinery har verksamheten positionerad i Kalmar, Sverige, både 

huvudkontoret och produktionen. Företaget tillhörde tidigare Arenco som alltid 

fokuserat på tillverkning av maskiner och vidare år 1980 grundades Norden Machinery. 

Idag är Norden Machinery världsledande inom tillverkning och försäljning av 

tubfyllningssystem. Företaget har 225 anställda som representerar företaget i 60 länder 

runt om i världen. Norden Machinery tillhör Coesia Gruppen sedan 2008, som är en 

italiensk koncern och arbetar för att tillhandahålla industrier med maskiner. Intervjun 

gjordes på Norden Machinerys huvudkontor med Lars Hammarstedt som vidare arbetat 

på Norden Machinery sedan 2002, då han tillträde som säljare. Idag är Hammarstedt 

försäljningschef, vilket innebär ett ansvar för all global försäljning inom Norden 

Machinery. Denna position innebär en god översikt över vad som sker på marknader, 

Norden Machinery är aktiva på samt kunskap om hur affärerna genomförts.  
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Norden Machinery har varit ett globalt företag sedan starten, vilket beror på att den 

svenska marknaden är begränsad för att enbart inrikta fokus emot, menar Hammarstedt. 

Företaget har en ledande position och anses av många aktörer inom 

tubfyllningsindustrin tillhandahålla en av de mest avancerade produkterna. Vidare 

menar Hammarstedt att Norden Machinery idag inte aktivt söker efter nya relationer, 

istället kommer aktörer till Norden Machinery och vill samarbeta. Detta som en följd av 

att Norden Machinery under åren byggt ett anseende om att alltid stå vid sitt ord samt 

leverera produkter av hög kvalitet. Därför är nätverket en av de viktigaste tillgångarna 

för Norden Machinery samt att vara aktiv inom nätverket för att bevara relationer. 

Hammarstedt menar vidare att samtliga säljare inom Norden Machinery skall etablera 

starka relationer gentemot sina kunder, så starka att kontakt kan finnas mellan säljare 

och köpare utöver det yrkesmässiga. Vidar berättar Hammarstedt att Norden Machinery 

har investerat i agenter som de anser kan vara lönsamma att arbeta med. Det har vidare 

inneburit att de uppmanat agenter att starta egen agentur och Norden Machinery har då 

bidragit med likvida medel under uppstarten. Hammarstedt berättar att det har varit en 

väldigt lönsam metod och har inneburit att Norden Machinery alltid haft högsta prioritet 

eftersom att agenturerna känner en skyldighet gentemot dem. 

Vidare berättar Hammarstedt skilda exempel på hur Norden Machinery opererar för att 

stärka deras marknadspositioner och hur de arbetar för att ansluta till främmande 

nätverk. Den mest frekventa etableringsmetoden för Norden Machinery sker genom 

agenter, vilket innebär att de har utvalda agenturer som representerar deras produkter. 

Hammarstedt menar att det är ett effektivt tillvägagångssätt för att få tillträde till nya 

nätverk på marknader längre bort. Dock är det av stor betydelse att agenten passar in i 

“NordenFamiljen”, som Hammarstedt refererar till det förhållningssätt som Norden 

Machinery har gentemot kunder. Det är av stor vikt att alltid vara ärlig och sälja en 

maskin utefter kundens faktiska behov, vilket resulterat i det rykte Norden Machinery 

har idag. Vidare kan Norden Machinery genom detta förhållningssätt utvinna ytterligare 

fördelar av nätverket. Genom starka relationer kan kunskap inhämtas om konkurrenter, 

men också om marknader. Inom tubfyllningsindustrin är anseendet av stor betydelse, 

eftersom branschen är relativt liten och nyheter sprids fort. Exempelvis berättade 

Hammarstedt att en leverantörs produktionsanläggning hade brunnit och som en följd av 

starka relationer och breda nätverk hade Hammarstedt informationen innan företagets 

egen ledning hade kommit i kontakt med nyheten. 
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Vidare skiljer relationers betydelse skiljer sig åt mellan marknader när affärer skall 

upprättas. På den danska och nederländska marknaden har affärsnätverket än större 

betydelse än det personliga nätverket i kontrast till Sydamerika. Sydamerika är en 

region där agentens personliga nätverk är av stor vikt, menar Hammarstedt. Det är 

länder där relationer gentemot familj och vänner har en stor betydelse. Ett exempel på 

ett sådant land är Brasilien, där det är väldigt svårt att komma i kontakt med aktörer 

utan en anknytning med motparten. Det har medfört att agenternas personliga och 

affärsmässiga nätverk har varit av betydelse, vid etablering i Sydamerika.   

”Brasilien är ett exempel på ett relationsstarkt land, nio av tio affärer uppstår genom 

familj och vänner, kan vara att min pappa gjorde affärer med din pappa för 30 år sedan 

och där har man ett försprång, medan i Holland och Danmark skiter man i vilket. ” 

                          Hammarstedt, 2016 

Vidare innebär detta för Norden Machinery att det är viktigt att knyta till sig partners i 

dessa regioner, med breda personliga och affärsmässiga relationer. Dock berättar 

Hammarstedt om ett tidigare samarbete med en rysk aktör, där den privata relationen 

tagit över hand. Relationen stannade som privat och bidrog inte till att affärsmässiga 

jobb utfördes och därför menar Hammarstedt att privata relationer aldrig får gå före de 

affärsmässiga.  

4.5 Riflex Film AB 
Riflex Film AB är en produktutvecklare, tillverkare och leverantör av PVC Film inom 

plastindustrin med omkring 55 anställda och en omsättning på 150 miljoner årligen. 

Produktionen och huvudkontoret är positionerat i Ronneby, södra Sverige. Riflex Film 

är tillsammans med ett fåtal andra aktörer i den nordiska regionen ett företag som 

tillverkar film genom kalandrerings teknik och fokuserar vidare på specialutvecklade 

produkter främst för teknologiska användningsområden, såsom tillverkning av 

projektionsskärmar.  

 

Intervjun ägde rum på Riflex Films huvudkontor med Anders Leidefalk som idag är 

verkställande direktör på företaget. Leidefalk har tidigare jobbat internationellt med 

försäljning; key account manager, market manager och har vidare en god kunskap i hur 

det fungerar att göra affärer på den internationella marknaden.  

 



  
  
 

35 

Leidefalk menar att omkring 97-98 % av omsättningen är exportrelaterat till länder i 

Europa som Tyskland, England, Spanien, Holland, Italien, Frankrike och Portugal, men 

även till länder som Australien och USA. Vidare jobbar företaget idag för att etablera 

sig på fler länder och Leidefalk benämner Polen och Tjeckien som två länder som i 

nuläget bearbetas. Polen är stort land med en positivt utvecklande industri, samtidigt 

menar Leidefalk att Polen och Tjeckien är två länder som jobbar med PVC film som 

material och det finns kunder som använder det. Det finns lokala konkurrenter på 

marknaderna idag, som fokuserar på höga volymer till lägre pris. Riflex kan på dessa 

marknader erbjuda kunden specialtillverkade produkter utefter kundens behov med 

högre kvalitet, vilket gör dem konkurrenskraftiga. I frågan huruvida Riflex jobbar med 

att etablera sig på nya marknader, menar Leidefalk att företaget generellt jobbar med 

agenter, vilket gör det möjligt att utnyttja agentens kunskap och kontakter på 

marknaden. I Polen har Riflex en agent som de fått kontakt med genom gamla 

relationer, men i Tjeckien har man ingen agent, utan istället har Riflex anlitat Business 

Sweden till att göra en marknadsundersökning och på så vis hitta potentiella kunder.  

 

Leidefalk menar vidare att i ett första skede genomför sökningar inom affärsnätverket 

efter kunskap och information om nya marknader, genom exempelvis befintliga kunder 

och leverantörer, för att vidare väva ihop information från olika aktörer och se hur 

företaget kan gå tillväga. Dock är det inte alltid det finns aktörer med tillräckligt 

relevant information och kunskap och därför menar Leidefalk att Business Sweden är 

att bra alternativ att få hjälp. Samtidigt försöker företaget analysera, skapa och bygga 

upp långsiktiga relationer med nya aktörer på marknaden. Ska vidare etableringar 

genomföras på en utländsk marknad är mässor ett alternativ, som vidare gör det möjligt 

att möta nya kontakter. I detta skede är det viktigt att analysera vilka personer som det 

är värt att skapa en relation med, vilka personer som kan hjälpa företaget att gå vidare 

med ytterligare kontakter. Detta menar Leidefalk oftast kan vara det svåra vid 

relationskapande och det tar därför tid att bygga upp ett nätverk. Vid en etablering på en 

utländsk marknad är det även av stor betydelse att långsiktigt bygga upp en relation och 

ha förtroende för varandra, vilket innebär regelbundna personliga möten.  

 

Vidare berättar Leidefalk att företaget idag också vill etablera företaget i Nordafrika. På 

denna marknad utnyttjar företaget deras franska agent som också är ansvarig för 

regionen, då länderna i Nordafrika är fransktalande. Vidare har agenten en kusin som 
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verkar i den nordafrikanska regionen och därigenom fick Riflex Film information om 

potentiella aktörer samt varit deltagande på mässa i Algeriet. Som en följd av detta har 

företaget idag fått kontakt med kunder och påbörjat en relation. Leidefalk fortsätter och 

menar att det är väldigt viktigt att utnyttja kontakter och möjligheter som finns. I vissa 

fall är det tillfälligheter som avgör, menar Leidefalk.  

 

“Många gånger handlar det om att fånga möjligheter när dem ges” 

                                                    Leidefalk VD, 2016 

Fortsättningsvis menar Leidefalk att både affärsmässiga och personliga nätverk är av 

stor betydelse, men har samtidigt olika funktion. En personlig kontakt kan erbjuda 

information och kunskap om en marknad, exempelvis om potentiella kunder, medan ett 

affärsnätverk är av större betydelse för hur företaget ska etablera sig på marknaden. 

Vidare kan en affärsmässig relation utvecklas till en personlig relation. Exempelvis 

berättar Leidefalk att han har en vän som bor i England, som han tidigare arbetat 

tillsammans med, men idag bara har en personlig kontakt med. Därigenom får Leidefalk 

information om marknader och kanske framförallt om England.  
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5. Analys 
Detta kapitel kommer innefatta tolkningar utifrån de empiriska upptäckterna som sedan 

kommer jämföras emot teorin. Fallföretagen kommer att analyseras utefter dess likheter 

men även vad som skiljer dem åt. Analysen kommer ha utgångspunkt i företagens 

internationalisering för att vidare undersöka hur de utnyttjar det formella nätverket vid 

internationalisering. Därefter kommer det informella nätverkens påverkan att 

utvärderas, sedan kommer studien att behandla huruvida dessa två nätverk samverkar. 

5.1 Nätverkets betydelse 
Samtliga undersökta företag har en internationell anknytning även om de verkar på 

skilda marknader. Vidare kan det illustreras huruvida företagens prioriteringar i att söka 

sig emot nya marknader skiljs åt. Intervjupersonerna på Electra Gruppen, Ekström & 

Son, Riflex Film och AnoxKaldnes menar att nätverken haft en stor inverkan på deras 

internationaliseringar, då relationer legat till grund för dess etableringar. Detta stöds av 

Blankenburg & Johanson (2015), som argumenterar för att ingen kan isolera sig, då 

marknader definieras som ett nätverk innefattande relationer. Johanson & Vahlne 

(2009) menar även att allting sker i samband med relationer, aktörer förvärvar 

därigenom lärdom, kunskap, engagemang och förtroende, som vidare är de viktigaste 

faktorerna vid en internationalisering. Intervjupersonen från Norden Machinery menar 

att nätverket är en av de viktigaste tillgångarna för företaget att införskaffa information 

men även för att nå nya kunder. Dock styrs inte internationalisering av nätverk, då 

företaget idag är etablerade på de flesta marknaderna. Vidare menar intervjupersonen på 

AnoxKaldnes att dess inträde på marknaden medförde förändringar, vilket således 

skapade nya möjligheter och perspektiv för övriga aktörer inom nätverket. En 

thailändsk aktör identifierade möjligheten genom närvaro på en mässa, vilket vidare 

styrde AnoxKaldnes internationalisering. Detta kan ge stöd för Blankenburg och 

Johansons (2015) teori, som menar att nätverket är dynamiskt och när nya aktörer 

ansluter till marknaden, förändras nätverket och nya perspektiv och möjligheter skapas. 

Vidare menar Galkina & Chetty (2015) att företags internationalisering inte behöver 

vara strategiskt planerade, utan istället inträffar av en tillfällighet, vilket även är 

applicerbart på Electra Gruppens etablering på den danska marknaden. Intervjupersonen 

på Electra Gruppen menar att genom Euronics International, påträffades en dansk aktör 

som visade intresse för Electra Gruppens varuförsörjningssystem, som vidare låg till 

grund för ett internationellt samarbete. Genom att vara aktiv i nätverk medför 
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möjligheter för företagen, då även intervjupersonerna från Riflex Film och Ekström & 

Son menar att nätverk är en viktig faktor i att identifiera nya marknader och 

kontaktpersoner.  

5.2 Formella Nätverk 
Samtliga intervjupersoner har vidare understrukit nätverkets betydelse vid 

internationalisering, dock i skilda former. Intervjupersonen på Ekström & Son menar att 

mässor och konferenser är ett bra tillvägagångssätt för att identifiera nya partners på nya 

marknader samt effektiv för att insamla information. Detta är även något som Reid 

(1981) argumenterar för som menar att det är en strategi för att identifiera nya 

försäljningskanaler. Johanson & Vahlne (2009) menar att genom att etablera en position 

i ett relevant nätverk kan betydelsefull kunskap erhållas. Det kan vidare medföra att 

Ekström & Son kan anskaffa relevant information om marknader, som sedermera kan 

användas för att identifiera relevanta kunder. Ett företag som består av en ledningsgrupp 

med stor erfarenhet och kunskap, behöver inte i samma utsträckning arbeta för att 

insamla information, menar Cavusgil (1980). Intervjupersonen på Ekström & Son som 

är verkställande direktör har sedan tidigare stor erfarenhet inom internationellt 

företagande och kan därigenom effektivare identifiera potentiella marknader. Detta kan 

även vara en anledning till att intervjupersonen på Ekström och Son inte väljer att 

samarbeta med informella relationer, då ett väletablerat affärsnätverk finns.  

Intervjupersonen på Electra Gruppen menar att företaget utvidgar nätverket genom att 

ansluta sig till organisationer och därigenom identifiera möjligheter. Etableringen på 

den danska marknaden uppstod genom att en relation identifierades under en 

organisationsträff för hemelektronik. Likheter kan med Johansson & Vahlne (2009) och 

Hilmerssons (2013) teorier kan tydas beträffande insider position i ett nätverk, vilket 

innebär att företag etbalerat starka och långsiktiga relationer i relevanta nätverk, vilket 

kan illustreras i Electra Gruppens tillvägagångssätt. Relationen mellan Electra Gruppen 

och det danska företaget utvecklades genom att parterna investerade tid i motparten som 

sedermera resulterade i att ett ömsesidigt intresse kunde identifieras.  Intervjupersonen 

menar att ömsesidigt intresse är en nödvändighet för att en relation skall vara relevant 

att inleda, då relationer som saknar ett ömsesidigt intresse, även har ett bristande 

engagemang, vilket även är något som Johansson & Vahlne (2009) och Ford (2002) 

argumenterar för. Johansson & Vahlne (2009) menar relationer uppstår genom att parter 

integrerar med varandra samt att de tillsammans kan identifiera möjligheter. Det danska 
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företaget hade intresse för varuförsörjningssystem, vilket är Electra Gruppens 

huvudområde fanns det en gemensam vilja, samtidigt som Electra Gruppens mål var att 

etablera verksamheten i Norden. Vidare medförde det att Electra gruppen investerade i 

det danska företaget och ett delägarskap utformades. Paralleller kan länkas samman med 

Fords (2002) teori, som menar att relationer stärks genom ökat engagemang, vilket 

alstras när parterna anpassar sig. Samtidigt som en ökad anpassning genereras genom att 

aktörerna investerar i varandra. Intervjupersonen menar att det är av betydelse att 

investera tid i motparten för att identifiera möjligheter samt stärka relationen. Vidare 

stärktes, vilket skapar en ökad anpassning. Electra Gruppen i kontrast till övriga 

fallföretag har inte varit etablerade på den internationella marknaden över en längre tid, 

då företaget i ett första skede valt att etablera sig på den inhemska marknaden. Det kan 

kopplas samman med Reid (1981) som menar att företags internationalisering uppstår 

då ett problem har uppkommit eller då företaget vill expandera. Electra Gruppen verkar 

inom en industri där potentiella kunder finns på den inhemska marknaden, vilket 

sedermera har inneburit att företaget inte haft samma behov att expandera för att 

överleva. Dock har företaget växt och möjligheter att ytterligare expandera på den 

svenska marknaden är begränsad och därför kan ett problem identifieras. Detta kan 

vidare stödjas av Cavusgil (1980) som menar att företag som inte är redo, istället 

prioriterar att först etablera sig på den inhemska marknaden.  

AnoxKaldnes hade likt Electra Gruppen som primärt mål att i tidigt skede etablera sig 

på hemmamarknaden. Men då den svenska biokemiska marknaden är mindre i kontrast 

till marknaden för hemelektronik gick det snabbare för AnoxKaldnes att inta nästa steg. 

AnoxKaldnes första internationalisering skede mot den thailändska marknaden, vilket 

kan kopplas samman med Johanson & Vahlne (2009), som menar att psykiskt avstånd 

har en mindre betydelse, då människor idag har mer allmän kunskap om utländska 

marknader.  

När AnoxKaldnes vidare påbörjade internationaliseringsprocess gentemot den kinesiska 

marknaden hävdade intervjupersonen att det var en svår marknad att äntra, då en ingång 

till marknaden saknades. Svårigheten för AnoxKaldnes att äntra den kinesiska 

marknaden kan innebära att företaget var utanför nätverket, vilket kan kopplas samman 

med Johanson & Vahlnes (2009) teori om Outsider position. Det kan ske då aktörer 

anländer till nya marknader och har svårigheter att identifiera relevanta nätverk. Ett 
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företag som befinner sig utanför nätverket, kommer sedermera drabbas av utanförskap 

som vidare medför ett begränsat informationsflöde, menar Hilmersson (2013). 

Intervjupersonen menar att de ständigt blev förfrågade att betala mutor, vilket då kan 

tolkas som ett irrelevant nätverk. Vidare var Anoxkaldnes nya på marknaden vilket 

Johanson & Vahlne (2009) menar gör det svårare att identifiera relevanta nätverk. För 

att möjliggöra etableringen på den kinesiska marknaden anställdes en agent, vilket 

resulterade i att AnoxKaldnes kunde förlita sig på agentens kunskap och relationer. 

Intervjupersonen menar vidare att relationer inte behöver vara starka för att ett 

engagemang och tillit skall finnas, vilket de övriga fallföretagen menar är av betydelse. 

Intervjupersonen menar att det istället är viktigare att göra affärer med etablerade 

aktörer som snabbt kan tillhandahålla marknaden med dess produkter.  Detta motsäger 

Ford (2002) som menar att en stark relation ökar tilliten och engagemanget. Det kan 

bero på att vetskapen om att produkterna finns tillgängliga på marknaden, är bevis nog 

på att ett engagemang finns i relationen. 

Intervjupersonen på Norden Machinery menar att nätverk är av stor betydelse för att 

skapa nya kunder. Då Norden Machinery i kontrast till de övriga fallföretagen varit 

internationella sedan uppstarten, har de genom nätverk skapat relationer med aktörer 

över hela världen. Intervjupersonen menar att de idag finns på samtliga marknader där 

behov kan identifieras. Janson & Sandberg (2008) menar att internationella relationer 

leder till nya relationer på utländska marknader. Johanson & Vahlne (2009) menar att en 

relation uppstår genom att parter integrerar med varandra och tillsammans skapar 

möjligheter.  Intervjupersonen på Norden Machinery berättar att stora projekt har 

genomförts i syfte att stärka relationer gentemot aktörer som anses vara lönsamma. 

Vidare menar intervjupersonen att de har tillhandahållit nystartade agenturer med 

likvida medel för att visa på ett stort engagemang. Dessutom arbetar de aktivt för att 

stärka relationer till kunder och poängterar vikten av att säljare även har en dialog med 

kunder efter produkter har sålts Detta innebär att Norden Machinery investerar i 

relationer både genom att tillhandahålla likvida medel men också tid.  Detta 

tillvägagångssätt argumenterar Ford (2002) stärker en relation då en relation kan 

generera engagemang genom ökad anpassning, vilket skapas genom att parterna 

investerar i varandra. Medan Johanson & Vahlne (2009) menar att en relation kan 

stärkas mellan parter genom sociala samspel, vilket sedermera resulterar i att parterna 

skapar möjligheter åt varandra.  
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Intervjupersonen på Riflex Film menar likt samtliga intervjupersoner att nätverket 

skapar möjligheter till nya relationer. Riflex Film menar att mässor är ett bra 

tillvägagångssätt för att identifiera nya partners på nya marknader. Detta är även något 

som betonas i teorin av Reid (1981) som menar att detta är en bra strategi för att 

identifiera nya försäljningskanaler. Då mässor är ett forum innehållande aktörer med ett 

likartat intresse ökar möjligheten att identifiera potentiella samarbetspartners. Johansson 

& Vahlne (2009) menar att relationer skapas genom att parter kan identifiera potentiella 

möjligheter genom sociala interaktioner med varandra. En mässa som innefattar aktörer 

inom samma industri ökar möjligheterna att identifiera potentiella samarbetspartner. 

Riflex Film framhäver även Business Sweden som en samarbetspartner för att hitta nya 

partners, som kan bidra med kännedom om marknaden samt förmedla kontakter. 

Genom att utnyttja nätverket för att anförskaffa ökad kunskap om marknader menar 

Johansson & Vahlne (2009) är en vital del i ett företags internationalisering. Samtliga 

intervjupersoner menar att dagens teknik gör det möjligt att skapa samt bevara 

relationer. Intervjupersonen på AnoxKaldnes menar att det blivit allt enklare att komma 

i kontakt med utländska aktörer sedan internets utveckling i kontrast till förr i tiden, då 

mässor och konferenser var det enda tillvägagångssättet för att integrera med 

nya partners. Detta stöds även av Musso & Francioni, (2012) och Knight & Cavusgil 

(2004) som menar att det är enklare för dagens företag att operera på utländska 

marknader då teknisk utveckling bidragit till enklare kommunikation. 

Intervjupersonerna från Ekström & Son, AnoxKaldnes, Riflex Film och Norden 

Machinery menar att agenturer är ett effektivt tillvägagångssätt för att äntra nya 

marknader, då genom att utnyttja agentens kännedom om marknaden samt agentens 

redan etablerat nätverk. Intervjupersonen på Riflex Film menar att agenter skapar 

möjligheter, då företaget snabbt får tillgång till nya nätverk samt kunskap om 

marknaden. Intervjupersonen på Ekström & Son menar likt AnoxKaldnes, Riflex Film 

och Norden Machinery att agenter är ett effektivt tillvägagångssätt att få tillgång till ett 

relevant nätverk. Ford (2002) och Johanson & Vahlne (2009) menar att relationer är 

tidskrävande att bygga upp, samtidigt som Hilmersson (2013) menar att det i många fall 

är svårt att som nyetablerad på en marknad identifiera relevanta nätverk och därmed 

etablera en insider position. Agenter kan därför anses vara ett effektivt tillvägagångssätt 

för att etablera företaget på en ny marknad ur ett nätverksperspektiv, då företagen inte 

behöver anskaffa kunskap, skapa relationer eller påverkas av psykiskt avstånd. 
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5.3 Informella nätverk 
Samtliga intervjupersoner är överens om huruvida personliga relationer påverkat 

företagens internationaliseringsprocesser. Vidare menar intervjupersonerna från 

AnoxKaldnes, Norden Machinery och Riflex Film att personliga nätverk är av stor 

betydelse för företagens internationaliseringar, vilket samtidigt stöds av Ge & Wang 

(2013). De argumenterar för att personliga relationer är av stor betydelse vid senare 

etableringar, vilket även kan kopplas till samtliga fallföretags etableringar på 

främmande marknader. Vidare kan det tolkas att som en följd av att AnoxKaldnes, 

Norden Machinery och Riflex Film verkat internationellt under lång tid har informella 

relationer formats som vidare varit av betydelse vid framtida företagsetableringar. Det 

kan även kopplas till Electra Gruppen som inte verkat inom internationella miljöer 

under lång tid och idag endast etablerade på den danska marknaden.  

 

Intervjupersonen från Ekström & Son menar dock att personliga nätverk är av mindre 

betydelse och någonting företaget försöker avhålla sig ifrån, affärer görs mellan 

personer där behov och efterfrågan möts. Fortsättningsvis menar intervjupersonen att 

det redan inom näringslivet finns för mycket svågerpolitik. I kontrast till detta menar 

intervjupersonen att företaget dock genom personliga nätverk identifierat möjligheter, 

exempelvis kom företaget i kontakt med en agent genom en medarbetares kompis från 

universitetstiden. Fortsättningsvis avviker företagets syn på personliga nätverk från den 

teoretiska referensramen, dock kan paralleller tydas i Eberhard & Craigs (2013) teori, i 

huruvida Ekström & Son agerat, då en möjlighet uppstod som en följd av personliga 

nätverk och vidare låg till grund för kontakten med dess nuvarande agent. Vidare kan 

detta kopplas till Aral & Van Alstynes (2010) resonemang, som menar att parter med 

starka band kontinuerligt utbyter information. Samtidigt stöds detta med teorin om att 

människor med personliga nätverk i större utsträckning har förmågan att identifiera 

möjligheter (Adrichivili, Cardozo & Rays, 2013). Ur detta kan tolkning göras att 

människor omges av personliga relationer, vilket sedermera innebär att företag inte kan 

ignorera det informella nätverkets möjligheter när de uppstår.  

 

Intervjupersonen från Electra Gruppen menar att det informella nätverket är av stor 

betydelse för företag att få tillträde till relevanta samarbetsorganisationer samt medför 

det personliga nätverket möjligheter och kunskap om främmande marknader. Detta kan 

kopplas till tidigare forskning som menar att personliga nätverk medför kunskap om 



  
  
 

43 

främmande marknader samt identifiering av möjligheter (Zhou, Wie-ping & Xueming, 

2007; Eberhard & Craig, 2013). Vidare menar intervjupersonen att branschen är 

begränsad och människor passerar flera arbetsgivare, vilket medför att den 

yrkesmässiga kontakten försvinner men den personliga relationen finns kvar. Genom 

dessa relationer uppstår möjligheter, vilket är väl förekommande, menar 

intervjupersonen. Den information kan tolkas vara av högre relevans då personerna har 

eller haft en tidigare erfarenhet av branschen. Intervjupersonen från AnoxKaldnes 

menar att betydelsen av personliga relationer varierar beroende på bransch och 

marknad. Kina är ett av världens svåraste länder att göra affärer i det personliga och 

affärsmässiga relationerna är av betydelse för att identifiera ingångar till marknaden. 

Däremot nyttjade intervjupersonen på AnoxKaldnes inte sina egna personliga relationer, 

utan istället var det agentens redan etablerade personliga nätverk som var av betydelse, 

vilket vidare skapade en möjlighet för AnoxKaldnes att etablera företaget på den 

kinesiska marknaden. En koppling till Adrichivili, Cardozo & Rays (2013) teori kan 

illustreras, som vidare menar att personliga nätverk är av stor betydelse för företag att 

upptäcka och identifiera möjligheter. Då Kina anses vara en komplicerad marknad att 

göra affärer på, är det personliga närverk av stor betydelse för att lokalisera relevanta 

aktörer.  

Intervjupersonen från Norden Machinery menar också att personliga relationers 

betydelse varierar beroende på vilken marknad affärer upprättas på, vilket kan kopplas 

ihop med intervjupersonen från AnoxKaldnes resonemang. På marknader som Danmark 

och Nederländerna är det affärsmässiga nätverket av större betydelse i kontrast till 

Sydamerika. Intervjupersonen på Norden Machinery menar att på den sydamerikanska 

marknaden är agenternas personliga nätverk av större betydelse och menar vidare att 

Brasilien en marknad som är väldigt relationsstark, då nio av tio affärer tillkommer 

genom familj och vänner. Detta kan sedermera kopplas till litteraturens definition av 

informella nätverk, som vidare beskrivs som sociala interaktioner individer emellan 

exempelvis familj och vänner (Gummesson, 2002; Jeong, 2016). Intervjupersonen från 

Norden Machinery menar därför att agentens personliga nätverk har varit av stor 

betydelse vid etablering i Sydamerika. Detta stöds även av Granovetter (1983) som 

argumenterar för att aktörer med starka band sinsemellan har en högre tillit samt 

benägenhet att hjälpa varandra. Vidare menar intervjupersonen från Norden Machinery 

att det är av stor betydelse att på dessa marknader knyta till sig kontakter med breda 
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personliga nätverk, samtidigt som de personliga relationerna inte får går före de 

affärsmässiga. Intervjupersonen nämner att en tidigare medarbetares samarbete med en 

rysk aktör stannade som privat och relationen bidrog därför inte till att affärsmässiga 

jobb utfördes. Detta kan vidare innebära att företag skall vara aktsamma i hur de 

utnyttjar det informella nätverket. 

Intervjupersonen från Riflex Film menar att företaget har etablerat sig på utländska 

marknader, som en följd av personliga relationer. Vidare menar intervjupersonen att 

företaget idag bearbetar Nordafrika som en nästkommande marknad. På denna marknad 

utnyttjar företaget deras franska agent, då länderna i denna region är fransktalande. 

Vidare menar intervjupersonen att agenten har en kusin som är verksam på den 

nordafrikanska regionen, som informerat Riflex Film om potentiella kunder. Det är 

väldigt viktigt att utnyttja kontakter och möjligheter som finns, menar intervjupersonen. 

Detta kan kopplas ihop med Zhou, Wei-ping & Xuemings (2013) resonemang, som 

menar att personliga nätverk medför information om potentiella marknadsmöjligheter 

samt rådgivning och förtroende. Ge & Wang (2013) argumenterar också för att 

personliga nätverk är av större betydelse i ett senare skede, i kontrast till företags första 

internationalisering.  

5.4 Samverkan av formella och informella nätverk  
Utefter de empiriska intervjuerna kan det konstateras att samtliga utvalda företag i 

någon mån har påverkats av personliga och affärsmässiga nätverk i samband med 

internationalisering, dock med skilda inverkan. Intervjupersonen på Ekström & Son 

menar att affärsnätverket är av större betydelse än det personliga nätverk. Dock har 

företaget genom en anställds personliga kontakter erhållit information om en potentiell 

agent som vidare idag representerar företaget över hela världen. Här kan en samverkan 

illustreras huruvida företagets personliga nätverk resulterar i ett utökat affärsnätverk. 

Den personliga kontakten var en kompis från universitetstiden kan detta vidare kopplas 

till Aral & Van Alstyne (2011) och Granovetter (2005) som menar att starka band är av 

hög relevans, då de har en högre benägenhet av att hjälpa varandra och mer frekvent 

utbyter information. Vidare resulterade denna personliga kontakt i en indirekt relation 

och en etablering i ett relevant affärsnätverk, vilket Sandberg (2013) förklarar som ett 

tryadic entry node, vilket motsvarar indirekt export mode.  
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I kontrast till Ekström & Son har Electra Gruppen genom ett dyadic tillvägagångssätt 

etablerat sig på den danska marknaden vilket Sandberg (2013) menar är en direkt 

relation. En dyadic relation uppstår genom att Electra Gruppen identifierade motparten 

under en organisationsträff, som vidare resulterade i ett delägarskap. Intervjupersonen 

på Electra Gruppen menar vidare att det formella nätverket är av stor betydelse för att 

identifiera relevanta nätverk innefattande potentiella samarbetspartners. Dock är det 

personliga nätverket av betydelse för att få tillträde till dessa samarbetsorganisationer 

och av denna anledning menar intervjupersonen att personliga nätverk är av lika stor 

relevans. Genom det formella nätverket tillsammans med det personliga nätverket 

etablerar företaget en position i organisationen och vidare kan en tydlig samverkan 

illustreras. Detta stöds av Johanson & Vahlnes (2009) resonemang att genom en insider 

position i ett nätverk kan kunskap införskaffas. Intervjupersonen på Electra Gruppen 

menar att kunskap om ett relevant nätverk erhölls genom affärsnätverket, för att vidare 

genom personliga relationer få tillträde till det relevanta nätverket.  

 

Intervjupersonen från Norden Machinery, Riflex Film och AnoxKaldnes har alla 

påverkats av det informella nätverket vid en internationalisering, även om den 

personliga kontakten inte kommit från det egna personliga nätverket, utan istället från 

en indirekt relation. Samtliga tre företag har genom agenters personliga relationer 

identifierat möjligheter som vidare resulterat i etablering på skilda marknader. Då 

företagen är representerade av agenter medför det en indirekt relation vilket Sandberg 

(2013) definierar som tryadic relation. Intervjupersonerna menar vidare att agenternas 

formella och informella relationer är av stor betydelse. Samverkan är tydlig, då 

företagen genom affärsnätverket utnyttjar dess indirekta relationers privata kontakter, 

vilket sedermera resulterat i att företagen etablerat sig på nya marknader. Genom 

agenterna har företagen fler relevanta nätverkspositioner, vilket Johanson & Vahlne 

(2009) definierar som insider position i ett nätverk.  
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6. Slutsats  
I detta kapitel kommer uppsatsens frågeställning att besvaras som vidare har sitt 

ursprung från tidigare presenterat analyskapitel. Därefter kommer teoretiska bidrag, 

praktiska rekommendationer samt begränsningar för studien att diskuteras. 

Avslutningsvis kommer rekommendationer för framtida forskning att presenteras. 

 
6.1 Besvarande av forskningsfråga 
Som en följd av globaliseringen, söker företag sig till nya marknader för att öka vinsten, 

samt identifiera nya möjligheter. En stor del av dessa företag benämns SMFs och har 

blivit av stor betydelse för världsekonomin. SMFs begränsade resurser har medfört att 

internationalisering sker utefter möjligheter som uppstår i ett nätverk. Teorier och 

tidigare forskning har påvisat såväl det formella samt informella nätverkets betydelse 

vid SMFs internationalisering. Denna studie har därför syftat till att svara på följande 

frågeställning: Hur samverkar informella och formella nätverk i 

internationaliseringsprocessen av små och medelstora företag? 

I denna studie har formella och informella nätverks samverkan i samband med SMFs 

internationalisering undersökts, vilket vidare kan förklaras i hur affärsnätverket 

tillsammans med det personliga nätverket påverkar företags etablering på en utländsk 

marknad. Teorier och tidigare forskning behandlar begreppen formella och informella 

nätverk individuellt och har påvisat huruvida dessa begrepp enskilt påverkar företags 

internationalisering. De empiriska observationerna i denna studie indikerar att SMFs 

internationaliseringsprocess påverkas av formella och informella nätverk och vidare 

visar på att en samverkan mellan dessa nätverk uppstår då företag söker sig till nya 

marknader, dock i skilda företeelser. Företag identifierar genom affärsnätverket 

möjligheter i form av aktörer med potentiella personliga relationer, vilket resulterar i ett 

ökat informationsflöde, identifiering av marknadsmöjligheter samt skapande av vidare 

relationer.  Vidare uppstår en samverkan då företags indirekta samt anställdas formella 

och informella relationers resurser kopplas samman, vilket har en positiv inverkan på 

företags internationaliseringsprocess. Företag med indirekta relationer har i större 

utsträckning möjligheten att få tillträde till fler relevanta nätverk innefattande både 

formella och informella relationer. Genom indirekta relationers informella kontakter 

identifierar företag möjligheter samt erhåller information och kunskap om nya 

marknader, vilket vidare resulterar i att företag etablerar verksamheten på skilda 
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marknader. Det kan vidare här illustreras en tydlig samverkan mellan det formella och 

informella nätverket. Denna studie kan även tyda ett mönster huruvida informella 

nätverk är av större betydelse för företag som aktivt verkar i Asien, Afrika och 

Sydamerika i kontrast till företag som verkar i Europa och Nordamerika.  

Avslutningsvis framgår det att en affärsmässig kontakt kan omvandlas till en personlig 

relation och även emotsatt riktning, som vidare är en relation som kan möjliggöra 

framtida etableringar. Det skulle kunna innebära att det formella nätverket och det 

informella nätverket ständigt samverkar och bär därför ta hänsyn till varandra vid 

internationalisering. 

6.2 Praktiska rekommendationer 
Genom en förståelse för hur formella och informella nätverk samverkar kan företags 

internationaliseringar påverkas positivt, då det medför en ökad kunskap men också 

skulle kunna påverka företagets verksamhet i andra ändamål. Genom att företag är mer 

öppna med att tillhandahålla anställda med information om vad som sker inom 

verksamheten samt om framtida planer, skulle anställda kunna utnyttja dess privata 

relationer. En anställd som har ett utbrett privat nätverk skulle inte vara till någon nytta 

för företag om personen inte har vetskap om företagets planerade aktiviteter. Det privata 

nätverket kan även utnyttjas av företag i syfte att anskaffa information, vilket skulle 

kunna användas vid produktutveckling likväl som vid en internationalisering.  

 
6.3 Teoretiskt bidrag 
Då teorier och tidigare forskning enskilt beskriver formella och informella nätverks 

betydelse vid internationalisering, kunde ett gap illustreras i huruvida dessa 

nätverksformer samverkar vid internationalisering av SMFs. Då syftet med studien har 

varit att fylla det teoretiska gapet har teorier och forskning kring formella samt 

informella nätverks betydelse vid internationalisering valts ut. Utifrån de empiriska 

observationerna finns en tydlig koppling till den teoretiska referensramen huruvida 

formella samt informella nätverk enskilt påverkar företags internationalisering. Men det 

kan även utefter empirin illustreras skilda mönster huruvida företagens formella och 

informella nätverksrelationer samverkar vid etablering på utländska marknader. Det kan 

därför vara av stor betydelse att utveckla teorier som tar hänsyn till de båda 

nätverksformerna vid företags internationalisering, för att vidare identifiera tydliga 

mönster för hur formella och informella nätverk samverkar. Vidare har denna studie 
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även identifierat mönster i att informella nätverk är av en större betydelse i regioner 

såsom Nordafrika, Asien och Sydamerika, vilket dock bör undersökas mer djupgående 

för att bekräftas.  

6.4 Rekommendationer för framtida forskning 
Information, kunskap och marknadsmöjligheter kan av företag erhållas genom att vara 

aktiv i olika former av nätverk som vidare visat sig vara av stor betydelse för dess 

internationalisering, vilket även kan kopplas till teorin och tidigare forskning. I denna 

studie har fokus varit på svenska små och medelstora företag inom skilda industrier och 

studien har därför erhållit en analytisk generalisering av SMFs. Framtida forskning 

skulle förslagsvis kunna inriktas på en specifik industri för att vidare illustrera tydligare 

mönster för utvald industri. Vidare skulle forskning kunna riktas mot geografiskt skilda 

marknader, då det tydligt framkommer i denna studie att informella är av större 

betydelse i Nordafrika, Asien samt Sydamerika. Då företagen i denna studie är business 

to business företag, skulle framtida forskning förslagsvis fokusera på business to 

consumer företag.  

6.5 Begränsningar 
Då fallföretagen är etablerade på skilda marknader kunde tendenser tydas huruvida 

informella relationer var av värde beroende på vilken marknader de var etablerade på. 

Då ett av företagen endast var etablerade inom Norden i kontrast med övriga företag 

som var etablerade över fler kontinenter. Ett tillvägagångsätt för att få en mer likställd 

jämförelse hade innebär att intervjupersonerna blivit tillfrågade att berätta om en 

internationalisering mot en specifik marknad och därefter dra slutsatser hur formella och 

informella nätverk påverkar dess internationalisering gentemot specifikt utvalt marknad.  

Företagen hade även skilda engagemang i att bedriva internationell verksamhet och ett 

mer jämlikt urval hade kunnat skapa ett mer generaliserbart resultat. 
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I 
 

Bilagor 1 
 

Intervjuguide 
Bakgrund (1-4) 

• Vem är du? 

o Tidigare erfarenheter? 

o Position på företaget samt vad den innebär? 

• Berätta lite om företaget? 

o Historia 

o Verksamheten 

Internationalisering (5-9) 

• Vilka marknader finns ni på idag? 

• Hur jobbar ni idag för att etablera er på nya marknader?  

• Vilken betydelse har nätverk på era internationaliseringar? 

• När ni väljer att etablera er på nya marknader, hur går det till?  

 

Följdfrågor: Var den strategiskt planerad?  

Influerades valet på grund av privat kontakt (Privat relation)? 

Influerades valet på grund av affärsmässig kontakt (befintliga kunder, leverantörer, 

personer som är jobbrelaterat)? 

Kombinerat?  

 

Genom affärsmässiga kontakter? Berätta mer om det.  

• Vilken form av kontakt, exempelvis genom befintliga kunder, distributörer etc. 

• På vilket sätt hjälpte kontakten er?  

• Hur har den relationen utvecklats?  

• Var det en relation som ni tidigt kände förtroende för eller hur utvecklades den 

över tid?  

 

Genom privat kontakt? Berätta mer om det. 

• Hur såg relationen till honom/henne ut? 

• Var det någon ni kände bra sen tidigare eller hade ni en lättare relation? 

• På vilket sätt hjälpte kontakten er? 



  
  
 

II 

• Om relationen innebar att ni började samarbeta inom jobbet, hur utvecklades den 

relationen?  

• Känner ni en högre tillit till en kontakt som ni träffat genom privata 

sammanhang jämfört med en som uppkommit genom affärsmässiga relationer?  

 

Affärsnätverkets betydelse (10-13) 

Hur arbetar ni för att utöka ert affärsnätverk?  

 

Är det många inom ert affärsnätverk som tidigare tillhört/tillhör ert privata nätverk? 

 

Hur arbetar ni med affärsnätverk för att anskaffa ny kunskap om marknader?  

 

Personliga nätverkets betydelse (14-18) 

Hur arbetar ni med privata nätverk för att anskaffa ny kunskap om marknader? 

 

En privat kontakt som vidare utvecklas till en affärsmässig kontakt, hur kan ett sådant 

steg se ut? 

 

Har ni någon gång slutit upp på en marknad av ren tillfällighet, som följd av ert privata 

nätverk?  

 

Hur utnyttjar ni ert privata nätverk? 

 

Övriga frågor (19-22) 

 

Kombinerar ni dessa två former av nätverk?  

 
Skillnader med mellan nätverken?  

o Att arbeta med en privat relation kontra affärsmässig  

 

Hur ser ni på privata relationer i affärsmässiga sammanhang?  

 

Hur kan en samverkan mellan dessa nätverksformer se ut i ert fall?  

 



  
  
 

III 

 


