
!

!

 
!
!
!
!
!

Konsten att Internationaliseras 
- En Studie om Små Företag  

Grupp%10%
Handledare,%Maria%Dahlin3Sjöstrand%
FOA300,%Kandidatuppsats%inom%företagsekonomi%%
EST,%Akademin%för%ekonomi,%samhälle%och%teknik%
Mälardalens%högskola%
Inlämningsdatum:%2016306303%
 Författare:)
Amanda)Axelsson,)940527)
Alexandra)Pfeiffer,)950613)
Jennifer)Carlsson,)940418)
 



!

! !



!

!

Förord  
 

Efter tre år av studier på internationella marknadsföringsprogrammet vid Mälardalens 

högskola är vi glada att vi fick chansen att sammanställa delar av det vi lärt oss i 

denna studie. Vi vill börja med att tacka företaget Laprotech som är fallföretaget i 

studien och även respondenterna som ställde upp med att dela med sig av sina 

kunskaper för att kunna ge ett underlag till studien. Vi vill även uttrycka vår 

uppskattning till vår handledare Maria Dahlin-Sjöstrand som stöttat oss under 

processens gång. 

 

Tack! 

 

Västerås, Maj 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Amanda Axelsson                Jennifer Carlsson Alexandra Pfeiffer  
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Research questions:  What are the opportunities and challenges for companies in                   

their internationalization process?  
• What are the possible and appropriate forms of 

establishment? 
• How can the establishment barriers affect the 

company's internationalization process in the foreign 
market? 

• How can companies acquire network relations and 
utilize it in their internationalization process? 

 

Purpose:  The aim of this study is to give small sized companies greater 
understanding of how they can internationalize their business to the 
Dutch market.  

 
Method:  The thesis is based on a qualitative research in which both primary- and 

secondary data were used. The primary data were collected through five 
in-depth interviews with people from different companies whom all 
possess different knowledge about internationalization. Secondary data 
has been acquired through various Internet websites. Scientific articles 
were used for the theoretical framework.   

 
Conclusion:  The foundation to succeed with internationalization of a company 

depends on how well prepared the company is. There are different 
strategies on how companies should face barriers and they must do a 
strategic choice based on their market commitment and assets in form of 
resources. A wide network facilitates the process but companies should 
find the right people in their network and learn how to use them to make 
their internationalization process smooth.  
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Titel:  Konsten att Internationaliseras - En studie om Små Företag 
 
Handledare: Maria Dahlin-Sjöstrand 
 
Nyckelord:  Internationalisering, Små företag, Barriärer, Nätverk, 

Etableringsstrategier, Holländska marknaden  
 
Frågeställningar:  Vilka möjligheter och utmaningar finns för företag med att 

internationalisera sig? 
• Vilka möjliga etableringsformer är passande? 
• Hur kan etableringsbarriärer påverka företags 

internationaliseringsprocess på den utländska marknaden?  
• Hur kan ett kontaktnätverk införskaffas och utnyttjas vid ett 

företags internationaliseringsprocess?  
 
Syfte:  Syftet för denna studie att ge små företag en ökad förståelse för hur de 

kan internationalisera sig på den holländska marknaden.  
 
Metod:  Studien är uppbyggd på en kvalitativ forskningsmetod där både primär- 

och sekundärdata har använts. Primärdata har samlats in genom fem 
stycken djupgående intervjuer med personer från olika företag som 
besitter olika kunskap om internationalisering. Sekundärdata har 
införskaffats genom olika hemsidor. Förutom detta så har även 
vetenskapliga artiklar använts till den teoretiska referensramen.  

 
Slutsats:  Möjligheterna att lyckas med internationalisering grundas i ett väl 

förberedande från företagets sida. Det finns olika strategier för hur 
företag ska bemöta barriärer och dessa måste väljas strategiskt baserat 
på deras marknadsengagemang och tillgång av resurser. Ett brett 
nätverk underlättar men internationaliseringsprocessen går smidigare om 
företagen hittar rätt personer inom nätverket och lär sig hur de kan 
utnyttjar dem. 
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Begreppsdefinitioner 
 
Laparoskopi -  Laparoskopi innebär att personen blir undersökt eller 

opererad i buken med hjälp av ett titthålsinstrument. (1177, 

2012)  

 
Holland -  Historisk region i Nederländerna, ofta använt namn på hela 

landet. Holland är sedan år 1840 uppdelad i provinserna 

Nord- respektive Zuid-Holland. (nationalencyklopedin, u.å.) I 

studien refererar benämningen Holland till hela landet. 

 
Små företag -  Det är främst två faktorer som bestämmer om ett företag är 

litet eller stort. Dessa faktorer är antal personal samt 

omsättning eller balansomslutning. Ett litet företag har färre 

än 50 personer anställda och mindre än 10 miljoner i 

omsättning och balansomslutning. (Europa, 2016)  

 
Suturera -   Sy ett sår. (handboken.medibas, 2016) 

 
Urolog -   Specialist på sjukdomar i urinvägarna och i mannens 

könsorgan. (handboken.medibas, 2016)  

 
Återförsäljare -  Företag som säljer produkter som tillverkats av andra till 

senare. (nationalencyklopedin, u.å.) 

 
Patent -   Patent är en ensamrätt att utnyttja en uppfinning: ingen 

annan får tillverka, sälja eller importera den utan att 

patentägaren har givit tillstånd. (PRV, u.å.)  

 

Dotterbolag -  Dotterbolag ingår tillsammans med moderbolag i 

en koncern. (nationalencyklopedin, u.å.) 
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Nyckelfärdiga-kontrakt - Ett kontrakt där en enda entreprenör skaffar och sätter upp 

all nödvändig utrustning, förnödenheter, lokaler och 

driftpersonal för att få ett projekt till en operativ beredskap. 

Allt som kunden behöver göra är att vrida om nyckeln för att 

starta en fullständig och effektiv användning av det nya 

projektet. (Freeman, 1976)  

 

Pluralism -   En situation där människor från olika samhällsklasser, 

religioner, raser etc., lever tillsammans i ett samhälle men 

fortsätter att ha sina egna traditioner och intressen. 

(merriam-webbster.com, u.å.)  

 
Hierarki -   Den högsta andliga myndigheten och efterleden, social 

rangordning av kyrkligt ursprung, det vill säga kyrkans 

ordning. (nationalencyklopedin, u.å.)  

 

ISO-certifierat -  ISO står för Internationella standardiseringsorganisationen 

och det är det internationella standardiseringsorganet för alla 

områden. ISO 9000 är internationella standarder för 

kvalitetssäkring. ISO 1400 är internationella standarder för 

miljöledning. (Nationalencyklopedin, u.å.) 

 

Startup-företag -  En mänsklig institution som syftar till att skapa nya produkter 

och tjänster under förhållanden av extrem osäkerhet. (Ries, 

2011)  

 

CE-märkta -  En CE-märkning är en produktmärkning främst inom EU och 

om en produkt är CE-märkt innebär det att produkten 

överensstämmer med grundläggande krav samt att en 

föreskriven kontrollprocedur har följts.  
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1. Inledning  

I inledningskapitlet presenteras ämnet ingående i form av en bakgrund som mynnar 

ut i problemdiskussion och problemformulering. I slutet av inledningskapitlet kommer 

studiens syfte att klargöras. 

 

1.1. Ämnesval 

Att skriva studien med ett fallföretag kändes intressant för att få använda kunskaper 

från tidigare studier till att lösa ett verkligt problem. För att komma i kontakt med ett 

företag användes programmet Tillväxtmotorn på Mälardalens högskola, där kontakt 

med projektledaren Gabriella Mast Weggeman togs. När Gabriella kontaktades 

presenterades studiens inriktning för henne, vilket var marknadsföring. Gabriella 

kontaktade sedan sitt nätverk för att se om det fanns något företag som hade 

intresse för att agera fallföretag i studien. Hon fick sedan svar från Marie Gidlund från 

Business Sweden som sa att Thomas Frisk på företaget Laprotech var intresserad. 

Laprotech är ett företag som utvecklat och säljer kirurgiska instrument som används 

vid laparoskopiska operationer (Frisk, 2016). Marie lämnade ut kontaktuppgifterna till 

Frisk och därefter togs det kontakt med honom. 

 

Thomas Frisk visade stort intresse för kandidatuppsatsen och företagets uppdrag lät 

intressant. Laprotech är ett litet företag, med två anställda, som vill internationalisera 

sig och etablera sig i andra länder. Frisk berättade att företaget vill börja med att 

expandera sig på Europamarknaden. Deras mål är att etablera sig i Tyskland, men 

de vill först expandera till Holland. (Frisk, 2016) 

 

1.2. Bakgrund 

Held med flera (1999) beskriver hur globalisering påverkar världen och hur den har 

förändrats fortare i början av tjugohundratalet än tidigare. Detta styrker Jackson 

(2008) då han menar att världen idag upplever en aldrig tidigare skådad intensifiering 

av ekonomiska, kulturella, politiska och sociala uppkopplingsmöjligheter. 
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Globaliseringen uppkommer på grund av att företag väljer att internationalisera sig. 

(Hertz & Mattson, 1998) 

 

Internationalisering är inget nytt fenomen och generellt sett är ordets innebörd “ökat 

beroende mellan aktiviteter i olika länder” (Hertz & Mattson, 1998). Fenomenet växte 

med uppkomsten av den Europeiska Unionen (EU) (europa, 2014). Inom EU pågår 

ett ständigt arbete för att minska hindren för rörlighet av varor, tjänster, kapital och 

människor mellan medlemsländerna (europa, 2014). Uppkomsten av Internet har 

också ökat handeln mellan länder, vilket Havila, Forsgren och Håkansson (2002) 

förklarar då de menar att Internet tar bort gränser som förr gjorde det svårt att göra 

affärer med och i andra länder. 

 

Enligt Hertz och Mattson (1998) borde det generellt sätt vara lättare att bedriva sin 

verksamhet på sin hemmamarknad, men det finns flera olika anledningar till varför 

företag internationaliserats. Ett exempel på en av anledningarna till valet av att 

internationalisera sitt företag är att den inhemska marknaden är alltför begränsad 

eller att företaget har outnyttjad kapacitet som inte kan finna avsättning i hemlandet 

(ibid.). Enligt Hertz och Mattsson (1998) brukar de flesta företag ha gemensamt att 

de vanligtvis går från internationalisering av närbelägna länder och sedan till mer 

avlägsna länder. Detta styrks även av Havila, Forsgren och Håkansson (2002), som 

menar att företagen normalt utvidgar sin marknad gradvis till andra länder med större 

kulturella skillnader. 

 

1.3. Problemdiskussion 

När ett företag vill internationalisera sig finns det flera aspekter som de måste ta 

hänsyn till. Detta kan till exempel vara andra lagar och regler än de som finns på 

hemmamarknaden samt kulturskillnader. En speciell svårighet är skrivna och 

oskrivna krav som finns mellan de parter som verkar på marknaden. (Hertz & 

Mattsson, 1998). Företag måste även välja hur stor mängd av sina resurser de är 

villiga att gå in med på den nya marknaden och hur mycket de vill engagera sig i 

marknaden (Johanson & Vahlne, 1977). De behöver även undersöka sitt eget 
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kontaktnätverk och avgöra om de kan använda sig av det för att ta sig in på den nya 

marknaden så smidigt som möjligt (Johanson & Vahlne, 1990). 

 

Små företag har inte alltid samma tillgång till kunskap och resurser som större 

företag. Om företag inte har kunskap om marknaden kan deras 

internationaliseringsprocess komma att bli svårartad. Företag bör undersöka om de 

har tillräckligt med resurser och om de har tillgång till kontakter som de kan använda 

sig av för att ta sig in på den nya marknaden så smidigt som möjligt. (Johanson & 

Vahlne, 1990)  

 

Internationalisering av företag är ett väl utforskat fenomen, artiklar och uppsatser har 

skrivits om ämnet, se till exempel Johansson och Wiedersheim-Paul (1975). Det som 

ska tillföras med denna studie är just internationaliseringen av små företag inom den 

medicintekniska branschen med en specifik inriktning mot den holländska 

marknaden. 

 

1.4. Problemformulering 

Utifrån problemdiskussionen har en problemformulering utformats i form av 

nedanstående huvudfråga, som lyder: 

 

Vilka möjligheter och utmaningar finns det för företag med att internationalisera sig? 

 

För att kunna besvara huvudfråga har tre delproblem identifierats som ska hjälpa till i 

processen: 

• Vilka möjliga etableringsformer är passande? 

• Hur kan etableringsbarriärer påverka företags 

internationaliseringsprocess på den utländska marknaden?  

• Vilken betydelse har nätverk och relationer och hur kan de utnyttjas vid 

ett företags internationaliseringsprocess?  
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1.5. Syfte  

Syftet för denna studie är att ge små företag inom den medicintekniska branschen en 

ökad förståelse för hur de kan internationalisera sig på den holländska marknaden. 

  

1.6. Företagsbeskrivning av fallföretaget Laprotech  

Laprotech grundades år 2006 av Doktor Azad Najar, som är urolog vid Västmanlands 

sjukhus i Västerås. Laprotech är ett litet företag med två anställda och en omsättning 

på en och en halv miljon kronor. De utvecklar egna och nya medicinska instrument 

som används för snabb och säker kirurgisk suturering och tätning. Instrumenten 

används vid laparoskopisk kirurgi i buken, även kallad titthålskirurgi. Produkten ska 

förenkla processen när kirurger opererar och syr inne i buken på patienten. Förutom 

att operationen blir säkrare går även processen med deras produkter fortare, vilket i 

sin tur leder till att det inte behövs lika omfattande arbetskraft. Med de nya 

instrumenten räcker det med att en kirurg utför operationen och med de tidigare 

instrumenten krävdes det två kirurger som byttes av efter halva operationen. (Frisk, 

2016)  
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2. Teoretisk Referensram 

 

I detta kapitel presenteras studiens teoretiska referensram. Först presenteras olika 

etableringsstrategier för att sedan gå vidare in på internationaliseringsmodeller som 

leder till teorin om psykisk distans, nätverk och etableringsbarriärer.  

 

2.1. Etableringsstrategier 

När ett företag expanderar till utländska marknader har de olika tillvägagångsätt och 

etableringsstrategier att välja mellan. Alla etableringsstrategier har både för- och 

nackdelar. Företag använder sig av flera olika tillvägagångssätt och strategier, enligt 

Onkvisit och Shaw (2004) är naivt att tro att ett enda tillvägagångsätt skulle passa för 

alla produkter, eller i alla länder som företaget väljer att expandera till. Enligt Root 

(1998) går det att klassificera in etableringsstrategier i tre olika kategorier: 

exportstrategier, avtalsmässiga strategier och investeringsstrategier (ibid.). Det är 

dessa kategorier som kommer att diskuteras i studien.  

 

2.1.1. Exportstrategier  
I exportkategorin ingår indirekt export och direkt export genom återförsäljare (Root, 

1998). Vid indirekt exportering används en mellanhand som är placerad i företagets 

hemland. Mellanhanden är den som utför själva exporteringen av varan. (Root, 1998) 

Vid direkt exportering förklarar Root (1998) att företaget direkt kan skicka sina 

produkter till slutkunden eller använda en mellanhand. I sådana fall är mellanhanden 

placerad i det land som företaget vill expandera till och inte i företagets hemland. Om 

företaget använder en mellanhand vid direkt exportering kan de välja mellan att 

använda en distributör eller ett dotterbolag (ibid.). 

 

Den främsta fördelen med att använda export som tillvägagångsätt är enligt Onkvisit 

och Shaw (2004) enkelheten i genomförandet av strategin. Riskerna är små eftersom 

företaget endast exporterar sina produkter när de fått in beställningar från landet. 

Nackdelen med att använda export som strategi är att det inte alltid är det mest 

optimala. (Onkvisit & Shaw, 2004) En önskan om att hålla sin internationalisering 

enkel, tillsammans med brist på produktmodifikation, gör företagets 
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marknadsföringsstrategi icke flexibel och även oemottaglig i vissa fall. Utöver detta är 

det även svårt för ett företag att exportera om deras valuta i hemlandet är stark. 

(ibid.)  

 

2.1.2. Avtalsmässiga strategier!!
I avtalsmässiga strategier ingår licensiering, franchising, tekniska överenskommelser 

samt olika typer av kontrakt. Avtalsmässiga strategier innebär ett långsiktigt samband 

mellan de företag som vill internationaliseras (patentföretaget) och en enhet i det 

land som företaget ska expandera till (Root, 1998). Detta omfattar överföring av 

tekniska eller mänskliga färdigheter mellan dessa parter utan någon 

kapitalinvestering (ibid.). På grund av detta passar avtalsmässiga strategier när 

företag anser att deras exportering inte räcker till, men samtidigt inte vill investera i 

ett annat land (Onkvisit & Shaw, 2004). 

 

Vid licensiering och franchising tillåter patentföretaget ett utländskt företag att 

använda deras rättsskydd, kompetens, ritningar eller en kombination av dessa 

(Onkvisit & Shaw, 2004). I utbyte mot detta får företaget som använder förmånerna 

betala en avgift eller ge en annan kompensation till patentföretaget (Root, 1998). 

Skillnaden mellan dessa två strategier är att vid franchising ska patentföretaget 

assistera det andra företaget i organisation, marknadsföring och management (ibid.). 

Andra avtalsmässiga etableringsstrategier som Root (1998) förklarar är tekniska 

överenskommelser, servicekontrakt, managementkontrakt och nyckelfärdiga-

kontrakt. Strategierna involverar överföring av produkter direkt till utländska firmor i 

utbyte mot ekonomisk ersättning (ibid.). 

 

Det finns flera fördelar med att använda avtalsmässiga strategier (Onkvisit & Shaw, 

2004). Företaget skyddar sitt patent och strategin är flexibel då den tillåter företaget 

att på ett snabbt och enkelt sätt träda in på en ny marknad. Företaget undviker risker, 

då de inte behöver investera i något (ibid.). Trots detta finns det enligt Onkvisit och 

Shaw (2004) vissa nackdelar med dessa strategier, på grund av den minskade risken 

från företagen leder detta vanligtvis även till minskad vinst men förutom det kan 

företaget skapa en framtida konkurrent (ibid.). Det utländska företaget kan när som 

helst vägra att förnya avtalet och har under avtalets gång fått tillgång till kunskap om 

produkten, vilken de sedan kan använda för fortsättning av egen tillverkning (ibid.). 
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När ett avtal är påskrivet av båda parter är det svårt att säga upp avtalet även om det 

utländska företaget skulle prestera dåligt (ibid.).  

 

2.1.3. Investeringsstrategier  
I investeringsstrategier ingår enmansföretag och samriskföretag. Samriskföretag 

betyder att patentföretaget ägs av en annan firma som redan finns i länder som 

patentföretaget vill expandera till. Vid samriskföretagande delar patentföretaget 

ägandeskapet och kontrollen över produktionen med ett annat företag i det önskade 

landet. Hur stort inflytande företaget har i det önskvärda internationaliseringslandet 

varierar. När det gäller äganderätt och management kan dessa strategier delas in i 

enmansföretag och samriskföretag. Vid enmansföretag har patentföretaget full 

äganderätt och kontroll av produktionen. Patentföretaget kan då starta upp en helt ny 

produktion i det landet eller köpa ett lokalt företag. (Root, 1998) 

 

Enligt en studie av Onkvisit och Shaw (2004) brukar företag ingå i ett samriskföretag 

när marknaden som de ska expandera till har höga restriktioner och lagar eller har en 

hög investeringsrisk. Det finns både för- och nackdelar med att gå in i ett 

samriskföretag. Fördelarna är att firman som patentföretaget går samman med har 

kunskap om den utländska marknaden samt att patentföretaget kan minska sitt 

engagemang i form av resurser. I vissa fall har företag inget annat val än att gå in i 

ett samriskföretag, exempelvis på grund av lagar och sociala omständigheter. 

Nackdelen med att gå in i ett samriskföretag är att det lätt kan uppstå konflikter 

mellan de olika företagen samt att beslutsprocessen kan ta längre tid. Detta leder till 

minskad effektivitet. Företagen kan även ha problem med kulturskillnader eller ha 

olika målsättningar för produktionen och marknadsföringen. (Onkvisit & Shaw, 2004) 

 

Även när det kommer till enmansföretag finns det för- och nackdelar, både när det 

gäller att starta upp en helt ny produktion på den utländska marknaden och när ett 

annat företag i landet köps. Fördelarna är att patentföretaget behåller full kontroll 

över verksamheten och får behålla de vinster som företaget gör. Nackdelen är att det 

dessvärre blir en dyr process som tar lång tid. (Meyer, 2001)  

 

 



!
8!

2.2. Internationaliseringsteorier och dess grundläggande delar 

Enligt Andersen (1993) är internationaliseringsprocesser för enskilda företag vanligen 

förknippad med forskning av Johanson och Wiedersheim-Paul (1975) och Johanson 

och Vahlne (1977). Andersen (1993) beskriver fortsättningsvis att forskningen, 

Uppsalaskolan och IP-modellen (Internationaliseringsprocess-modellen), länge har 

utgjort grunden och varit inspirationskällan för utveckling inom 

internationaliseringsmodeller. Teorierna grundar sig i samma tanke om att 

internationaliseringen sker gradvis. Johanson och Wiedersheim-Paul (1975) skiljer 

mellan fyra olika sätt att ta sig in på en internationell marknad. De olika etapperna 

beror på graden av engagemang på den utländska marknaden och kallas för 

”etableringskedjan”. Etableringskedjan har fyra steg, där första steget innebär lågt 

engagemang. Desto fler steg som tas i kedjan desto högre engagemang innebär det. 

Det sista steget innebär högst engagemang. (Johanson & Wiedersheim-Paul, 1975) 

Etableringskedjan kommer nedan att demonstreras med hjälp av en egen bearbetat 

figur, där siffra ett innebär första steget och siffran fyra innebär högsta steget: se figur 

1. 

 

 
Figur 1, Etableringskedjan, egen bearbetning 

 

Det första steget, sporadisk export, betyder att företaget inte har gjort några 

åtaganden av resurser på marknaden och att de saknar en regelbunden 

informationskanal till och från marknaden. Det andra steget, kontinuerlig export via 

representant, innebär att företaget har en kanal till marknaden. Det sker regelbundna 
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informationsutbyten om försäljningspåverkande faktorer, vilket innebär ett visst 

engagemang för marknaden. Det tredje steget, dotterbolag, innebär i likhet med det 

föregående steget en kommunikationskanal till marknaden, vilket ger förmågan att 

styra typen och mängden av information från marknaden till företaget. I detta skede 

får företaget även direkt erfarenhet av marknadspåverkande faktorer. Det fjärde 

steget, att starta eget produktions-/tillverkningsbolag, innebär ännu större 

marknadsengagemang. (Johanson & Wiedersheim-Paul, 1975). Etableringskedjan 

baseras på forskarnas fallstudie som är utförda på fyra svenska företag som 

Johanson och Wiedersheim-Paul (1975) redogör och diskuterar hur var och en av 

dessa företags internationaliseringsprocesser gått tillväga. Från studierna observerar 

Johanson och Wiedersheim-Paul (1975) att flertalet företag startar sin 

internationaliseringsprocess när de fortfarande är förhållandevis små och att de 

sedan gradvis expanderar sina företag utomlands. De konstaterar att anledningen till 

detta är brist på kunskap om andra länder och en benägenhet att undvika osäkerhet. 

När företag internationaliseras träder de successivt in på marknader med större 

psykisk distans. (Johanson & Wiedersheim-Paul, 1975) 

 

2.2.1. Psykisk distans  
Psykisk distans är ett begrepp vilket definieras som faktorer som hindrar eller stör 

flödet av information mellan företag och marknaden, vilket inkluderar skillnader som 

språk, kultur, politiska system och utbildningsnivå (Johanson & Vahlne 1977). Som 

tidigare nämnt antas det att företag vanligtvis börjar med att internationalisera sig till 

länder som är geografiskt nära innan de vågar internationalisera sig in i länder som 

är geografiskt längre bort (Hertz & Mattson, 1998). O´Grady och Lane (1996) ställer 

sig kritiska till detta antagande om att länder som ligger geografiskt nära varandra 

alltid är psykisk lika varandra, då det finns flera barriärer som inte kan generaliseras. 

Vidare skriver O´Grady och Lane (1996) att psykisk distans är ett kärnbegrepp inom 

internationalisering. 

!
2.2.2. Marknadskunskap och engagemang på den nya marknaden 
Johanson och Wiedersheim-Pauls (1975) arbete har vidareutvecklats av Johanson 

och Vahlne (1977,1990). De har format en modell, IP-modellen, för hur dynamiska 

händelser påverkar varandra, det vill säga samspelet av kunskap om utländska 

marknader och verksamheter och hur de successivt ökar engagemang för utländska 
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marknader (Johanson & Vahlne, 1977). Tillståndsaspekterna är marknadskunskap 

och marknadsengagemang där begreppet marknadsengagemang består av 

faktorerna resurser och engagemang. (Johanson & Vahlne, 1977) Resurserna 

påverkas av mängden investeringar och hur hårt bundna och integrerade resurserna 

är till marknaden. Åtagandet till marknaden sker i små steg om företaget inte har 

stora resurser. (Johanson & Vahlne, 1977) 

 

Marknadskunskap handlar om att internationaliseringsbeslut har en ökad betydelse 

till stor del på grund av brist på marknadsinformation och osäkerheten som orsakas 

därigenom (Hörnell, Vahlne & Wiedersheim, 1973). Johanson och Vahlne (1977) 

delar upp marknadskunskap i två olika typer: erfarenhetsbaserad kunskap och 

objektivt baserad kunskap. Uppdelningen av kunskap är baserad på Penrose (1966) 

som förklarar hur erfarenhetsbaserad kunskap kan samlas in genom faktiska 

erfarenheter. Det handlar då ofta om kunskap som införskaffas genom att arbeta och 

umgås med människor och företag från den önskvärda etableringsmarknaden. Till 

skillnad från erfarenhetskunskapen går den objektivt baserade kunskapen att läsa sig 

till genom läroböcker, Internet och så vidare. IP-modellen menar att det finns ett 

samspel mellan dessa marknadskunskaper, där den objektiva kunskapen kan ta 

hjälp av den erfarenhetsbaserade kunskapen. Detta samspel kan utnyttjas i ett 

företags internationaliseringsprocess. Om verksamheten inte är tydligt definierad och 

strukturerad menar modellen att den erfarenhetsbaserade kunskapen är viktigare 

(Johanson & Vahlne, 1977). Johanson och Vahlne (1977) påvisar hur viktigt det är 

med marknadskunskap och Glazer (1991) stödjer deras argument då han anser att 

marknadskunskap är en kompetens som ska ses som en strategisk tillgång i en 

organisation. 

 

Som tidigare beskrivits i studiens inledningskapitel pågår det just nu en intensifiering 

av ekonomiska, kulturella, politiska och sociala uppkopplingsmöjligheter (Jackson, 

2008), vilket även gäller utvecklandet av arbetsmodeller. På senare tid har både 

Johanson och Wiedersheim-Paul (1975) och Johanson och Vahlne (1977) 

uppdaterat internationaliseringsteorierna med ändringar som involverar nätverk och 

relationer. 
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2.2.3. Nätverk och Relationer 
Johanson och Vahlne (2009) argumenterar för att emotionella dimensioner i 

relationer är underförstått men bör definieras allt mer efter att förändring skett. 

Forskarna inkluderar relationer som en komponent i sin uppdatering av modellen. 

Mer ingående om nätverk förklaras av Forsgren, Holm och Johanson (2005) i 

nätverksmodellen där de beskriver företags affärsrelationer. Nätverksmodellen skiljer 

sig från andra marknadsmodeller, då aktörerna i andra marknadsmodeller inte har 

någon relation med varandra (Forsgren, Holm & Johanson, 2005). I 

nätverksmodellen argumenteras det istället om att aktörer är länkade till varandra 

genom utbyte av relationer (Hollensen, 2007). 

 

Nätverkssynsättet riktar uppmärksamheten mot förhållanden som har betydande 

konsekvenser för företags internationalisering. Modellen talar om att ett företag 

måste inhämta kunskap, vilket innebär kunskap om den enskilda kunden och andra 

samarbetspartners. Internationalisering är inte endast en fråga om engagemanget i 

en viss marknad utan även om engagemanget i enskilda motparter ute på 

marknaden. Med detta sagt är det av stor betydelse att företaget har löpande 

interaktioner med deras motparter under internationaliseringsprocessen. (Johanson, 

Blomstermo & Pahlberg, 2002) Enligt Johanson, Blomstermo och Pahlberg (2002) 

kan en relation mellan företag och motparter vara ett sätt för företaget att införskaffa 

en position på en utländsk marknad. Resonemanget stärks även av Hollensen (2007) 

som menar att relationer kan användas som broar till andra nätverk i andra länder. 

 

Om företaget har en gedigen erfarenhet och kunskap om internationella marknader 

och tidigare har utvecklat kontakter med andra företag som arbetat utomlands blir det 

både billigare och mindre riskfyllt för företaget att gå ut på den utländska marknaden 

(Johanson, Blomstermo & Pahlberg 2002). Detta gäller speciellt för små företag som 

vill internationaliseras (Bell, 1995; Coviello & Munro et al., 1995). Bell (1995) betonar 

betydelsen av relationer för små företag då han skriver att relationen mellan de olika 

parterna ger en möjlighet för företagen att börja sin internationalisering. En 

undersökning av Coviello och Munro (1995) visar på betydelsen av nätverk hos små 

företag. De menar att utvecklingen hos små företag kan bero på relationer med 

andra, då de även kommer fram till att små företag kan internationalisera sig i 
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snabbare takt, genom att etablera ett nätverk. (Coviello & Munro, 1995). Även 

Hollensen (2007) stödjer detta då han i sin undersökning kunde se att entreprenörer 

som startat upp ett företag och hade ett stort nätverk internationaliserar sig snabbare. 

 

Johanson och Vahlne (1990) analyserar även vikten av nätverk och förklarar att 

relationer skapas som en konsekvens av interaktion mellan firmor. Enligt dem är ett 

företag engagerat i ett nät av affärsrelationer som innefattar ett antal olika företag, 

kunder, kundernas kunder, konkurrenter, leverantörer, kompletterande leverantörer, 

distributörer, agenter, konsulenter samt offentliga byråer. Det går därför att vara en 

mer eller mindre omfattande del av ett internationellt nätverk, beroende på hur aktivt 

ett företag är på marknaden och hur stort antal kontakter företaget har. För de 

företag som bedriver internationella affärsrelationer kan dessa relationer hjälpa 

firman långsiktigt att komma in i nätverk i utländska länder. (Johanson & Vahlne, 

1990)  

 

Kunskapen om olika barriärer i ett specifikt land ingår dock inte i nätverksmodellen 

och därför säger inte modellen något om själva landet som företaget ska expandera 

till (Forsgren, Holm & Johanson 2005).  Det beror på att nätverket i ett land kan 

sträcka sig långt bortom landets gränser (Hollensen, 2007). 

 

2.3. Etableringsbarriärer 

Som tidigare nämnt är psykisk distans en barriär som finns mellan företag och dess 

internationaliseringsmöjligheter vilket bör tas i beaktning (Gehmawat, 2001). Vissa 

författare tror att uppkomsten av ny teknologi kommer att göra samhällen mer 

kulturellt lika varandra, vilket Hofstede (2011) menar att det inte finns bevis för. Det 

är därför viktigt för ett företag att göra efterforskning om ett land innan de ger sig in 

på en marknad som de inte arbetat på tidigare. Det kan exempelvis skilja sig i hur 

människor i ett land arbetar till skillnad från hur företaget bedrivs i sitt eget hemland. 

Företag bör anpassa sig efter den kultur som finns på marknaden de vill etablera sig 

på och följa de skrivna och oskrivna regler som finns där. Ett företag kan till exempel 

ta in en rådgivare från landet i fråga som kan hjälpa företaget att anpassa sig. 

(Verksamt, 2015) Några frågor som företaget bör tänka på är vilka språk som talas i 
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landet, hur väl de hanterar det engelska språket och om det finns kapacitet i 

företaget att hantera de språkskillnader som kan uppstå. (Gehmawat, 2001) 

 

Det är även essentiellt att undersöka om landet som företaget etablerar sig i har en 

typisk hög-kontext eller låg-kontext kultur. En hög-kontext kultur innebär att 

befolkningen använder sig av mindre verbal kommunikation vilket är underförstått. I 

en låg-kontext kultur är det istället det motsatta, där använder befolkningen sig av 

verbal kommunikation och säger exakt vad de tycker och vill. I denna kultur tenderar 

även människorna att ha stora kontaktnätverk. I samhällen där marknaden är låg-

kontext kan kulturella beteenden behöva uttryckas tydligt så att de som kommer in i 

kulturmiljön vet hur de ska agera. (Westbrook, 2014). Även de lagar och den politik 

som råder i landet är faktorer som ett företag måste ta hänsyn till och som kan ha 

påverkan på internationaliseringen. Om landet ligger inom EU gäller vissa lagar och 

regler, om landet ligger utanför gäller andra. (Verksamt, 2015.) 

 

2.4. Val av teoretisk referensram 

Johansons och Wiedersheim-Pauls (1975) studie Uppsalamodellen och Johanson 

och Vahlnes (1977) artikel om IP-Modellen valdes till den teoretiska referensramen. 

De båda beskriver en generell bild av företags internationalisering, vilket är 

användbart i studien, då den syftar till att ge små företag en ökad förståelse för 

internationalisering. 

 

Undersökningen om olika etableringsstrategier gjordes i syfte av att ta reda på vilka 

möjligheter det finns för företag när de expanderar och därmed besvara den första 

delfrågan i arbetet. När företag internationaliseras kan det finnas utmaningar, därför 

är det väsentligt att även undersöka vilka dessa utmaningar skulle kunna vara. Det 

finns därför ett avsnitt om psykisk distans och ett avsnitt om etableringsbarriärer, 

vilket även är en del av problemformuleringen. Nätverksteorin ger möjlighet att 

besvara studiens tredje delfråga, som handlar om vilken betydelse nätverk och 

relationer har och hur dessa kan utnyttjas vid ett företags 

internationaliseringsprocess.  
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3. Metod 

 

I detta kapitel redogörs tillvägagångssättet för studien. Kapitlet börjar med en 

beskrivning av arbetets praktiska tillvägagångssätt och fortsätter sedan med att 

beskriva val av forskningsstrategi, datainsamling och operationalisering. Till sist ges 

en metodkritik och en källkritik för att ge läsaren en större förståelse till val av 

arbetssättet. 

               

3.1. Genomförande av studien 

I det inledande skedet av studien gjordes ämnesvalet efter kontakt med fallföretaget 

Laprotech och sedan påbörjades arbetet med inledningskapitlet. Där presenteras 

bland annat arbetets syfte samt problemformulering. Därefter fastställdes teorier till 

studiens teoretiska referensram, som blev en grund att utgå ifrån vid insamlingen av 

empirin. En analys sammanställdes därefter med arbetets inledande delar. Den 

teoretiska referensramen och den insamlade empirin kopplades samman för att 

kunna besvara frågeställningarna i slutsatsen. I den egen bearbetade figuren nedan 

visas de olika delar som gjordes under genomföringen av studien och i vilken ordning 

dessa delar utfördes. Genomförandet av studien började med formulering av 

ämnesval och avslutades med att en slutsats skrevs, se figur 2. 

 

 
Figur 2, Tillvägagångssätt, egen bearbetning 

 

3.2. Val av forskningsstrategi  

Valet att använda en kvalitativ metod istället för en kvantitativ metod i denna studie 

grundar sig främst i att en kvalitativ metod lägger vikt på ord och inte kvantifiering 

under insamling och analys av data. Metoden passar denna studie då syftet ämnar 

ge en ökad förståelse för små företags internationalisering, då lämpar sig en 
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djupgående metod bättre än en kvantitativ metod. Enligt Bryman och Bell (2013) 

innebär en kvalitativ studie att stor vikt läggs på hur individer uppfattar och tolkar sin 

sociala verklighet, vilket även Svensson (2011) håller med om. Därför kändes en 

kvalitativ studie givande då det i arbetets inledande skede bestämdes att personliga 

intervjuer skulle stå i fokus som arbetets empiri. 

 

3.3. Instrumentell Fallstudie  

Denna studie är en instrumentell fallstudie vilket enligt Bryman och Bell (2013) 

innebär att fokus finns på ett fall som ett medel för att få en förståelse av en mer 

generell frågeställning eller för att kunna ifrågasätta generaliseringar. I denna studie 

används företaget Laprotech som fallföretag för att besvara syftet som handlar om 

små medicintekniska företag som vill internationalisera sig till Holland.  

 

Laprotech är ett litet företag som är verksamma inom marknaden av sjukvårdsteknik 

med endast två anställda (Frisk, 2016). Bortsett från ett sjukhus i Norge verkar 

Laprotech till största del inom den svenska marknaden, men de vill nu 

internationalisera sig (ibid.). Deras mål är att etablera sig på den holländska 

marknaden med visionen om att längre fram etablera sig på den tyska marknaden 

(ibid.). Problematiken med deras internationaliseringsprocess är densamma som för 

ett flertal andra små företag, det vill säga att de inte besitter kunskap om hur de ska 

expandera sin verksamhet internationellt (ibid.). 

 

3.4. Datainsamling  

Datainsamling kan enligt Bryman och Bell (2013) ske genom två olika metoder: 

primär- och sekundärdata insamling. Primärdata insamling är ny information som 

forskare själva har samlat in och sekundärdata insamling är data som samlats in av 

andra forskare, organisationer eller institut. (Bryman & Bell, 2013) Till denna 

undersökning användes både primär- och sekundärdata.  
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3.4.1. Insamling av primärdata  
Primärdata insamlingen består av fem intervjuer. Den första intervjun utfördes med 

Reison Medical. Valet att intervjua företaget grundades i rekommendationer som 

mottagits från andra personer. I sökandet av företag att intervjua kontaktades en 

person på företaget Business Sweden och en person på företaget Maquet Getinge 

Group. Båda hänvisade till företaget Reison Medical. För att hitta ytterligare ett 

företag att intervjua kontaktades sju personer bland annat inom Business Sweden, 

Swecare och Robotdalen. Tre av dessa sju personer hänvisade till Bestic, som blev 

det andra företaget som intervjuades. Trots att det enligt Bryman och Bell (2013) är 

att föredra intervjuer ansikte mot ansikte, gick ingen av dessa intervjuer till på det 

sättet, på grund av respondenternas önskemål. Reison Medicals önskemål var att 

besvara intervjufrågorna via mejl och därför skickades frågorna till respondenten och 

efter 13 dagar skickade respondenten tillbaka ett mejl med alla svar. Bestics 

önskemål var att besvara frågorna via telefonintervju, därför ringdes respondenten 

upp vid en bestämd tidpunkt. Intervjun utfördes av en intervjuare, den spelades även 

in och anteckningar fördes under samtalet. Trots att en intervju fördelaktigt bör göras 

ansikte mot ansikte, finns det fördelar med att utföra intervjuer på annat sätt. Några 

av fördelarna är att respondenten har längre tid att tänka över vad de ska svara, att 

personen kan befinna sig i en miljö där han eller hon känner sig trygg och att det är 

lättare att svara på känsliga frågor (Bryman & Bell, 2013; Gustavsson, 2004). 

 

Efter dessa intervjuer utfördes två andra intervjuer med Sven Sievers och Thor-Björn 

Käck som är experter inom internationalisering. I sökandet av experter kontaktades 

företaget Almi i tron om att de skulle vara ett lämpligt företag att intervjua. Företaget 

hänvisade dock vidare till Sievers eftersom att de ansåg att han skulle kunna vara en 

större tillgång för studien. Rekommendationer mottogs även om att söka 

respondenter på företaget Handelskammaren. Utefter informationen på 

Handelskammaren Mälardalens hemsida kontaktades Käck. Den femte intervjun 

utfördes med Laprotech, som är studiens fallföretag. Före intervjun hölls en träff med 

Laprotech som syftade till att få presentera sig för varandra samt få en beskrivning av 

företaget. Vid en annan tidpunkt utfördes själva intervjun som syftade till att få svar 

på intervjufrågor ställda utifrån den insamlade teorin. De två intervjuerna med 
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experterna och intervjun med Laprotech utfördes ansikte mot ansikte, på grund av att 

denna intervjumetod rekommenderas av både Bryman och Bell (2013) samt Ahrne 

och Svensson (2011). Anledningen till rekommendationen är att den som intervjuar 

kan se respondentens kroppsspråk, för att se hur denne reagerar på frågorna 

(Bryman & Bell, 2013). Dessutom kan intervjuaren anpassa frågorna och den ordning 

som frågorna ställs utefter situationen (Ahrne & Svensson, 2011). Under alla ansikte 

mot ansikte intervjuer var det två intervjuare som ställde intervjufrågorna och en 

person som antecknade under intervjun. Samtalen spelades även in och 

avlyssnades ett flertal gånger och transkriberades för försäkran om att inte missa 

betydelsefull information. 

 

3.4.1.1. Val och presentation av respondenter   
Vid val av respondenter kontaktades personer inom tre kategorier: fallföretaget i 

studien, andra företag som har internationaliserat sig samt experter. I den egen 

bearbetade tabellen nedan kan en presentation av respondenterna samt valet till att 

intervjua dem läsas. Tabellen är uppdelad i fem kolumner och fem rader. I första 

kolumnen står det vilket företag som intervjuades samt vilken kategori respondenten 

tillhör. I kolumn två står det namnet på respondenten och vilken befattning den har. I 

tredje kolumnen kan det läsas vart intervjun utfördes och i fjärde när den utfördes, 

det vill säga vilken dag. I femte kolumnen står det anledningen till varför dessa 

respondenter intervjuades. Raderna i tabellen är uppdelade efter antalet 

respondenter, se tabell 1. 

 
 
 
Företag/kategori 
 

Vem Var När Syfte 

Laprotech, 
fallföretaget i 
studien. 
 

Thomas Frisk, 
företagets VD 
och 
försäljningschef 

Laprotechs huvudkontor i 
Västerås som ligger i 
byggnaden Skrapan 

Träff/samtal 
2016-03-30 
Intervju, 
2016-04-15 

Eftersom att 
studien använder 
Laprotech som 
fallföretag. 
Intervjun skedde 
för att få en insikt i 
hur företaget tänkt 
med deras 
internationalisering
, resurser, 
erfarenhet, med 
mera. 
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Reison Medical, 
företag 

Nina Hagman-
Persson, 
företagsägare  

Intervjufrågorna 
skickades via mejl. Efter 
13 dagar skickade 
Hagman-Persson tillbaka 
ett mejl med svaren på 
intervjufrågorna. 
 
 

Mejl-svar 
2016-04-25 

Valdes att intervjua 
då hennes 
erfarenhet av 
internationalisering 
kan ge ökad 
förståelse av 
internationalisering 
av små företag 
inom 
medicintekniska 
branschen.  
 

Bestic, företag Catharina 
Borgenstierna, 
VD  
 

Telefonintervju på 
respondentens begäran.  

Telefon-
intervju 
2016-04-28 

Valdes att intervjua 
då hennes 
erfarenhet av 
internationalisering 
kan ge ökad 
förståelse av 
internationalisering 
av små företag 
inom 
medicintekniska 
branschen.  
 

Handelskammaren 
Mälardalen, 
experter 

Thor-Björn 
Käck, 
marknadskoord
-inator med 
internationalise
-ring som 
område 

Intervjun med Käck 
gjordes på 
Handelskammaren 
Mälardalens kontor i 
Västerås. 
 

Intervju 
2016-04-25 

Intervjuades då 
han är kunnig inom 
området 
internationalisering
, samt ger 
rådgivning vid 
internationella 
affärer 
 

Business Sweden, 
experter 

Sven Sievers, 
exportrådet 

Intervjun med Sven 
Sievers gjordes på 
Expectrum i Västerås.  
 

Intervju 
2016-04-27 

Intervjuades då 
han är kunnig inom 
området 
internationalisering
, han ger 
rådgivning vid 
internationella 
affärer och är 
exportrådgivare. 
 

!
Tabell!1.!Val!och!presentation!av!respondenter,!egen!bearbetning.!
 

3.4.2. Insamling av sekundärdata 
Den sekundärdata som användes i arbetet är information om den holländska 

marknaden. I sökandet av data om marknaden kontaktades sex personer som 

hittades genom sökningar på sökmotorn Google via email. En person besvarade 

mejlet och rekommenderade en hemsida där det kunde hämtas information om hur 
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många sjukhus det finns i Holland. För att komplettera informationen användes 

återigen sökmotorn Google. För att finna relevant information användes både 

svenska och engelska sökord. De huvudsökord som användes då var Hollands 

kultur, the Netherlands languages, the Netherlands business culture, the Netherlands 

business och the Netherlands meeting etiquette. Efter sökningarna samlades data in 

från olika hemsidor och sedan valdes de Internetsidor som ansågs vara mest 

trovärdiga. Mer om hur detta gjordes kan läsas i avsnittet källkritik.  

 

3.4.3. Fastställning av teoretisk referensram 
Arbetets teoretiska referensram fastställdes genom användning av akademisk 

litteratur inom ämnet internationalisering, samt sökmotorn Google Scholar. De 

huvudsökord som användes vid sökningen på Google Scholar var 

internationalisering, etableringsstrategier, barriärer, små företag expanderar och 

nätverk. Litteraturen som användes hittades på Mälardalens högskolas bibliotek. 

Teorierna som hittades användes sedan som grund till arbetets operationalisering vid 

utformning av intervjufrågor till Laprotech, andra företag och experter.  

!
3.4.4. Forskningsansats 
I denna studien har den deduktiva forskningsansatsen använts, vilket innebär att 

teorier som ansågs vara relevanta för undersökningen samlades in före insamling av 

empirin. Angreppsättet valdes eftersom att viss kännedom om internationalisering 

fanns, därför var det inte möjligt att samla in empirin under förutsättningen att inte ha 

någon förförståelse. Vid val av deduktiv forskningsansats är det tillåtet att ha 

förförståelse för ämnet som undersökts. (Bryman & Bell, 2013)  

 

3.5. Metodkritik  

Bryman och Bell (2013) föreslår två olika grundkriterier för bedömning av en kvalitativ 

undersökning: trovärdighet och äkthet. Dessa består av fyra delkriterier: tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet och bekräftelse (Bryman & Bell, 2013). För att uppnå dessa 

kriterier har det i arbetet används källor som i största möjliga mån är lämpliga och 

uppdaterade. Det har under arbetets gång varit som mål att använda pålitliga källor 

och att hela tiden vara transparenta i det som görs. Påståenden som gjorts har haft 

stöd från teori och empiri. 
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Enligt Bryman och Bell (2013) kan intervjuer påverkas på olika sätt och ett exempel 

kan vara att omgivningen som respondenterna befinner sig i vid svarstillfället kan 

påverka deras svar. Intervjuerna i denna studie utfördes både genom personlig 

kontakt i kontorsmiljö och genom mejlkontakt samt en telefonintervju där 

omgivningen inte går att bedöma. Bryman och Bell (2013) varnar för att 

respondenterna kan försköna sina svar och inte ge en korrekt bild av verkligheten. 

Detta för att de själva ska framstå som kunniga eller ansenliga förebilder. Dessa 

risker har försökt undvikas genom att ha personliga intervjuer i den utsträckning som 

var möjlig. För att minska risken att respondentens svar påverkas av omgivningen, 

fick intervjupersonen själv välja plats och tid för intervjun. Därmed kunde 

respondenten välja att hålla intervjun i en miljö där den kände sig trygg. För att 

försöka undvika att respondenten förskönande sina svar ställdes så neutrala frågor 

som möjligt. Respondenterna informerades dessutom i början av intervjun om att 

både de negativa och positiva sidorna av deras erfarenheter söktes. 

 

Anledningen till att inte fler intervjuer utfördes i studien grundades i att de 

respondenter som har intervjuats har blivit rekommenderade av ett flertal andra 

personer. Eftersom de personer som kontaktades i början av datainsamlingen 

hänvisade till samma respondenter, ansågs fem intervjuer vara tillräckligt. Fokus vid 

primärdata insamling var inte att få mångfald av respondenter, utan istället att hitta 

respondenter med erfarenhet och kunskap som skulle vara givande för studien.  

 

3.6. Källkritik  

När en källa används är det essentiellt att vara kritisk. Frågor som kan ställas är om 

författaren till källan har stor kunskap inom området, om det finns någon organisation 

bakom informationen och när materialet publicerades (ub.umu, 2016). Dessa frågor 

har funnits i åtanke vid insamling av data. Vissa källor i arbetet kan uppfattas som 

äldre då de är från sent 1900-tal samt tidigt 2000-tal, dock är författarna till dessa 

källor välkända för sin kunskap inom området. Dessutom hämtades de äldre 

vetenskapliga artiklarna från Google Scholar, vilket innebär att artiklarna är byggda 

på en vetenskaplig grund. Förutom ovan nämnda källor har uppdaterade källor 
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använts i den utsträckning som varit möjlig. Vissa av källorna är inte vetenskapliga 

artiklar utan kommer från litteratur. Källorna anses ändå vara trovärdiga då det inte 

var länge sedan de publicerades, samt att skribenterna till litteraturen anses ha 

omfattande kunskap inom området. Fler källor som använts för arbetet är olika 

Internetsidor. På Internetsidorna är det stora organisationer som står bakom 

informationen och olika höga institutioner som ansvarar för informationen på 

hemsidorna. Vidare framgår det vilket datum som informationen är publicerad. 

 

3.7. Operationalisering 

Den empiriska insamlingen skedde via intervjuer med personer från företag som 

besitter varierande erfarenhet och kunskap om internationalisering. Som nämnt är 

respondenterna indelade i tre grupper: fallföretaget, andra små företag som har 

internationaliserat sig samt experter inom internationaliseringsområdet. Även om 

intervjuerna delades in i dessa tre grupper liknar frågorna som är kopplade till 

samma teorier varandra. Detta gjordes i syfte för att kunna analysera och jämföra 

svaren från de olika respondenterna. Se bilaga 1 för intervjufrågor och deras direkta 

kopplingar till teorier. 

 

Intervjuerna inleddes med faktafrågor som syftade till att respondenten ger 

grundläggande information om vem den är, vilket Bryman och Bell (2013) menar är 

ett sätt att inleda en intervju. Det var betydelsefullt att samla in information om 

företagen för att få en förståelse över vilka de är, och detsamma gällde i experternas 

fall för att få information om vad de arbetar med. Detta för att definiera om 

respondenterna kunde vara till hjälp för uppfyllandet av studiens syfte. Frågor om 

antalet anställda och företagens omsättning ställdes för att kunna definiera 

företagens storlek och fastställa dem som små företag i arbetet. 

 

Frågor utifrån IP-modellen ställdes för att gå djupare in på två av dess beståndsdelar, 

marknadsengagemang och marknadskunskap (Johanson & Vahlne, 1977). Till 

experterna ställdes frågor rörande marknadskunskap, i form av erfarenhet eller 

objektiv kunskap och hur den används (Johanson & Vahlne, 1977). Till de olika 

företagen och fallföretaget ställdes frågor om de hade någon kunskap om marknaden 
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som de kunde använda sig av vid deras internationalisering. Frågorna ställdes för att 

samla in information om hur internationalisering ser ut från de olika respondenternas 

perspektiv. Frågor om marknadsengagemang ställdes till experterna för att få deras 

syn på hur engagemang på en marknad spelar roll i form av resurser (Johanson & 

Vahlne, 1977). Efter frågorna om marknadsengagemang ställdes frågor kopplade till 

etableringsstrategier (Onkvisit & Shaw, 2004) i syfte av att ta reda på om det finns 

någon lämplig strategi för små företag att expandera. 

 

Frågorna kopplade till teorin om psykisk distans ställdes i experternas och företagens 

fall, för att få en överblick av vad företag kan tänka på gällande teorin. Psykisk 

distans går in på olika barriärer som ska överkommas, men det ställdes även mer 

specifika frågor kopplade till teorin om etableringsbarriärer (Johanson & Vahlne, 

1977). Frågorna till experterna om etableringsbarriärer syftade till att införskaffa 

allmän information. Företagen tillfrågades om etableringsbarriärer för att insamla 

information till studien utifrån deras egna erfarenheter om hinder som kan uppkomma 

och vad de själva tyckte var viktigt att ha kännedom om när företag 

internationaliseras. 

 

Genomgående i intervjuerna ställdes frågor som var kopplade till Uppsalaskolans 

(Johanson & Wiedersheim-Paul, 1975) teori om internationalisering, respondent 

företagen ställdes frågan hur de hade gått tillväga vid sina 

internationaliseringstillfällen och var de är idag. Till experterna ställdes frågor om hur 

företag kan tänka i början av sin internationalisering och frågorna till fallföretaget 

ställdes i syfte att samla information om var de befinner sig i sin 

internationaliseringsprocess. Uppsalaskolans uppdaterade teori i form av IP-

modellen av Johanson och Vahlne (2009) behandlar aspekterna av nätverk och 

relationer, för att påvisa detta ställdes intervjufrågor som behandlade ämnet. Dessa 

frågor kopplades även samman med nätverksmodellen, av Forsgren, Holm och 

Johanson (2005), för att ge en tydligare koppling till den teoretiska referensramen. 
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3.8. Analysmetod  

Efter att datainsamlingen gjorts och studiens fem intervjuer transkriberats 

strukturerades empirin med enskilda avsnitt för varje intervjukategori och varje 

intervju. Underrubriker lades till för att lättare kunna visa samband till de teorier som 

finns i den teoretiska referensramen. När empirin var fastställd färgkodades den 

utifrån dess teoretiska koppling för att kunna se vad som kunde användas i analysen 

och säkerhetsställa att viktig information från empirin inte föll bort i analysen. Sedan 

användes den teoretiska referensramen för att analysera svaren från empirin och 

diskutera arbetets frågeställningar. Detta för att besvara studiens syfte och 

frågeställningar, vilket sedan mynnade ut i arbetets slutsats. 

 
3.8.1. Analysmodell  
Utifrån arbetets frågeställningar finns det tre delfrågor i studien som ska besvara en 

större fråga och arbetets syfte. De tre delfrågorna undersöks parallellt och den större 

frågan kan analyseras först efter att analysresultaten från de tre första delproblemen 

har tagits fram, eftersom att de alla är en del av den större frågan. Detta visas i en 

analysmodell nedan. Analysmodellen visar även vilka delar av den teoretiska 

referensramen som ska hjälpa till att besvara vilken delfråga samt att den kan vara 

ett stöd till att utföra själva analysen i analyskapitlet (se modell 1).  
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Modell 1, Analysmodell, egen bearbetning 

 

 

 

!
!
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4. Empiri 

 

I detta kapitel presenteras en sammanställning av de intervjuer som gjorts till arbetet. 

Kapitlet är uppdelat i rubriker utifrån de personer och företag som har intervjuats för 

att underlätta för läsaren.  

 

4.1. Den holländska marknaden 

Holländska är modersmål för mer än 22 miljoner människor i Holland och Belgien 

(Businessculture, u.å.), men många pratar även engelska då det är en del av 

grundutbildningen i landet (Amsterdam, 2016). Det finns 234 sjukhus och kliniker i 

Holland (Kiesbeter, u.å.).  

 

Holland har ett välförtjänt rykte som en modelldemokrati enligt principerna för socialt 

ansvar, tolerans och pluralism. Holländare beskrivs som mer öppna, mer diskreta, 

snabbare och intensivare än svenskar (Svd, 2014). Även om landet i huvudsak är ett 

tolerant och pluralistiskt samhälle finns det några frågor som bör undvikas i början av 

en relation (Businessculture, u.å.). Några av de beteenden som bör undvikas i början 

av en relation är till exempel att promenera in på någons kontor utan att knacka, att 

inte adressera människor med deras förnamn i början av en affärsrelation och att 

aldrig bryta löften. Andra beteenden som anses otrevligt är till exempel att gäspa 

eller använda tandpetare utan att täcka munnen, att skräpa ner, tugga tuggummi och 

att spotta offentligt. (Businessculture, u.å.). I början av en relation finns även 

diskussionsämnen som bör undvikas, några av dessa är till exempel löner och 

personliga eller intima frågor. Diskussionsämnen som däremot är säkra och lämpliga 

är till exempel om vädret, mat och dryck, resande, familj, underhållning, musik, sport 

och allmänna ämnen. (Businessculture, u.å.) 

 

Punktlighet i näringslivet anses vara en dygd, sen ankomst tolereras inte. Möten är 

ett normalt inslag i det holländska affärslivet, både ansikte mot ansikte och över 

telefon eller Internet. I Holland kan chefer i allmänhet kontaktas direkt för ett möte, 

men ibland händer det att mötet bokas med en sekreterare eller personlig assistent 

(Bussinessculture, u.å.). I Holland är dock de flesta företagen mer hierarkiska än i 
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Sverige (Svd, 2014). Vid möte med ett företag i Holland bör mötet bokas cirka två 

veckor i förväg och när tidpunkten väl är bestämd finns inget behov av att ringa för att 

kontrollera eller bekräfta. Holländare tenderar att ha konservativa kläder vid affärer, 

men standarder och stilar varierar från bransch till bransch men i allmänhet är det 

normalt att bära en jacka och inte nödvändigtvis en kostym (Businessculture, u.å.). 

Om ett svenskt företag vill etablera sig på den holländska marknaden är det 

angeläget att de är lite mer aggressiva än normalt, att de är lite mer på och säljer lite 

aggressivare. Detta då holländare vill göra affärer. (Svd, 2014).  

 
4.2. Intervju med fallföretaget Laprotech 

Fallföretaget för denna studie är företaget Laprotech. Intervjun på företaget gjordes 

med Thomas Frisk som är företagets VD. 

  
4.2.1. Laprotech 
Thomas Frisk som är VD på Laprotech berättar att företaget startades år 2006 av 

Azad Najar som är urolog på Västerås sjukhus. Najars idé var att han ville förenkla 

suturering eftersom det tog så lång tid att suturera invärtes. Idag är de två anställda 

på Laprotech och deras omsättning är en och en halv miljon kronor. Detta innebär att 

Laprotech är ett litet företag. Företaget har hittills verkat på den svenska och norska 

marknaden men vill expandera till internationella marknader utanför norden. 

Anledningen till detta är att den svenska marknaden är för begränsad. Produkten 

som företaget säljer är så pass nischad att även om Laprotech skulle ta 

marknadsandelar från halva marknaden i Sverige så skulle detta inte räcka för dem. 

De vill internationalisera sig för att kunna sälja produkten till fler kunder och öka 

inkomsten för att företaget ska kunna överleva. (Frisk, 2016) 

!
4.2.1.1. Etablering i Holland  
Laprotechs mål är att internationalisera sig till den tyska marknaden eftersom det, 

enligt Frisk, är en stor marknad och tyskar är kunniga inom det medicintekniska 

området. Ett strategiskt val från företagets sida är att först expandera till Holland, 

innan de expanderar till Tyskland. Detta på grund av att den holländska marknaden, 

enligt Frisk, är lättare att ta sig in på. Han menar att landet är förhållandevis litet, 

både geografiskt och befolkningsmässigt. Dessutom anser han att Holland är mer ett 
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affärs- och handelsland än ett tillverkningsland, vilket Tyskland anses vara. Han 

menar även på att Hollands befolkning är duktiga på att tala engelska och att de är 

lätta att kommunicera med. Frisk anser att Holland och Sverige är kulturellt lika, då 

länderna tänker ungefär likadant gällande affärer. Planen är därmed att först etablera 

sig i Holland. När produkten sedan används i det landet går Laprotech vidare för att 

internationalisera sig i Tyskland. När de ska sälja in produkten i Tyskland kan de 

hänvisa till att Holland redan använder instrumentet. Då anser han att produkten blir 

mer trovärdig och att det blir enklare att ta sig in på den tyska marknaden.  

 

Frisk har gjort viss förundersökning om den holländska marknaden. Han har 

framförallt undersökt vilka språk som talas i Holland. Hans förundersökning visade att 

Holland är ett dubbelspråkigt land och att befolkningen talar både holländska och 

flamländska. Dessutom visade undersökningen att de är duktiga på engelska, som 

tidigare nämnts. De språk som de anställda på Laprotech behärskar är svenska, 

engelska, arabiska och kurdiska. När det gäller lagar och regler är bolaget ISO-

certifierat och produkterna är CE-märkta. Därför följer Laprotech redan tillämpliga 

lagar. Inom EU är det inga andra speciella lagar som de behöver göra sig 

underrättade om eller följa, det är samma regler där som i Sverige.!!

!
4.2.1.2. Etableringsstrategi 
Företaget har börjat tänka på en etableringsstrategi som de vill använda, vilket är 

återförsäljare. Detta grundar sig främst på närheten till marknaden. Företaget har 

även begrundat kring att sälja produkten direkt till slutkunden, vilket är kirurger. Dock 

kan detta vara problematiskt då det är svårt att komma i kontakt med en kirurg då de 

oftast är upptagna. Laprotech vill gärna sälja till en distributör i Holland som har 

inbokade möten med kirurger där de säljer exempelvis nålar och trådar. Frisk har 

även undersökt andra etableringsstrategier som finns, men tycker att de är 

problematiska. Han anser att en återförsäljare är det enklaste valet. När det gäller 

resurser anser Frisk att de har så de klarar sig med två anställda på företaget. Dock 

är ekonomin mer problematisk. Ett flertal startupföretag kämpar med sin likviditet, 

vilket även Laprotech gör.  
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4.2.1.3. Nätverk och relationer 
!
I Sverige har Laprotech ett gigantiskt nätverk, detta mest tack vare Azad. Eftersom 

Azad är urolog känner han många kirurger i Sverige. Frisk anser att det är 

betydelsefullt att ha ett kontaktnätverk, speciellt när det gäller att få personer att 

investera i ens produkt. Detta gäller framförallt för medicinska startup-bolag. Dock 

har Laprotech inga kontakter i något annat land än Sverige och det är återigen därför 

Frisk anser att en återförsäljare i Holland skulle vara det bästa alternativet. Om de 

hade haft nätverkskontakter i något annat land än Sverige hade situationen möjligen 

sett annorlunda ut. 

  

4.3. Intervjuer med företag 

Det utfördes två intervjuer med små företag som är medicintekniska och som har 

internationaliserat sin verksamhet till nya marknader. En av intervjuerna gjordes med 

företaget Reison Medical och den andra intervjun med företaget Bestic.  

 

4.3.1. Reison Medical 
Intervjun med Reison Medical gjordes med Nina Hagman-Persson som är en av 

ägarna till företaget. Hon berättar att företaget tillverkar tillbehör till operationsbord, 

samt säljer norska operationsbord till Sverige. På företaget är de åtta anställda och 

omsättningen företaget hade när de internationaliserades var tolv miljoner kronor.  

 

Reison Medical har främst expanderat till Tyskland där företaget har valt export som 

etableringsstrategi. De säljer sina produkter till tillverkare och distributörer i Tyskland 

som är med i upphandlingar som de har i landet. Enligt Hagman-Persson hade 

företaget främst fyra anledningar till varför de valde export som strategi. Dessa fyra 

anledningar är, att Reison Medical är ett litet företag, att de inte hade tillräckligt med 

anställda eller tillräckligt med tid för att använda en annan strategi och att de inte 

hade tillräckligt med kunskap om den nya marknaden för att välja en annan strategi. 

Strategin som de använder utomlands är annorlunda från strategin som de använder 

i Sverige då de i Sverige säljer sina varor direkt till sjukhus. Idag säljer företaget 

produkter både direkt till svenska sjukhus, samt att de säljer 85 procent via export.  
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4.3.1.1. Nätverk och relationer 
För att komma i kontakt med tillverkare och distributörer i Tyskland har företaget ställt 

ut på olika mässor i landet. Hagman-Persson berättar att de brukar ställa ut på en av 

mässorna i Tyskland varje år och där träffar de sina nya kunder. Mässan som Reison 

Medical brukar besöka heter Medica och håller till i staden Düsseldorf. Företagets 

distributörer brukar komma fram till Reison Medicals monter på mässan med 

kunderna och visa upp deras produkter. Att ställa ut på mässor är även Hagman-

Perssons råd till företag som vill internationaliseras eftersom att mässor är bra 

tillfällen att införskaffa kunskap om marknaden och etablera användbara kontakter. 

Förutom mässan i Düsseldorf rekommenderar Hagman-Persson mässan Arab 

Health som hålls i januari varje år i Dubai, det är en stor internationell mässa för 

medicinteknik.  

 

När det kommer till företagets kontaktnät berättar Hagman-Persson att hon har 

månatlig kontakt med cirka 100 personer. Dessa är personer som har med företagets 

inköpsordrar och kundordrar att göra. Det kan vara leverantörer, kunder i Sverige och 

kunder utomlands. Vad gäller kunder utomlands så får företaget kontakt med de 

flesta via mässor och förutom mässorna har Reison Medical även ett samarbete med 

sina madrasstillverkare som också givit företaget några kontakter.  

 

4.3.1.2. Etableringsstrategier och etableringsbarriärer  
Hagman-Persson berättar att de inte hade så stor kunskap om den nya marknaden 

innan de internationaliserades, vilket var en av anledningarna till att de använde 

export som etableringsstrategi. Dock berättar hon att sjukvården brukar se ungefär 

likadan ut i varje land. De lagar och regler som hon tycker är viktigast att kolla upp 

innan företag internationaliseras är lagar om CE-märkning samt regelverket.  

 

De språk som ägarna av Reison Medical behärskade när de internationaliserades 

var svenska, engelska och lite tyska. Hagman-Persson berättar att den yngre 

generationen i Tyskland är mer flexibla och behärskar engelskan bra. Dock berättar 

hon att den äldre generationen i Tyskland är sämre på att tala engelska. Om de får 

kontakt med en person från den äldre generationen använder sig Hagman-Persson 

av de få tyska ord som hon behärskar för att kommunicera. När det kommer till 

kulturen anser Hagman-Persson att Tyskland är en låg-kontext kultur och att 
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Tyskland ur det perspektivet är likt Sverige. Det finns dock vissa kulturskillnader som 

de har stött på. Ett specifikt exempel är att det är ovanligt med en kvinnlig VD i 

Tyskland vilket gjorde att vissa företag hade svårt att prata direkt med Hagman-

Persson i början.  

 

Något som Hagman-Persson tycker är viktigt att tänka på när ett företag ska 

internationaliseras är att vara ödmjuk och lyhörd, som till exempel på mässor när 

inköpare och säljare kommer fram till deras monter. Dock är det även viktigt att visa 

upp ett ansikte och få kontakt med de som bestämmer. Hon menar att företag bör ta 

hänsyn till olika kulturer. Ett exempel är betalning i Holland. När det gäller holländska 

kunder har de en tendens att dra ut på betalning och de behöver ofta påminnelser. 

 

4.3.2. Bestic 
Intervjun på Bestic gjordes med Catharina Borgenstierna som är VD på företaget. 

Hon berättade att Bestic är ett företag som utvecklat en egen medicinsk produkt inom 

vård och omsorg, produkten är ett ät-hjälpmedel. På företaget är de fyra anställda 

och deras omsättning år 2015 var tre miljoner kronor.  

 

Bestic har expanderat till åtta länder i Europa, däribland Holland, men även till USA 

och Asien. Enligt Borgenstierna var det inte ett alternativ att enbart sälja produkterna 

i Sverige, då hade de inte funnits kvar som företag. Detta på grund av att företaget 

har gett sig in på en marknad som är helt ny. Det finns ingen redan etablerad 

marknad inom detta område och därför började företaget sälja internationellt redan 

innan produkten var klar, de sålde till flera länder parallellt i början av processen. Den 

etableringsstrategi som företaget använder sig av är export när de säljer sina 

produkter till de olika länderna.  

 

4.3.2.1. Den holländska marknaden  
Borgenstierna berättar att de fick kontakt med den holländska marknaden på olika 

sätt. Företaget ställde ut på mässor, de hade en konsult som hjälpte dem, de 

lyssnade på rekommendationer från olika parter samt att de använde sina personliga 

kontakter. Hon berättar om att det finns flera stora Europeiska internationella mässor 

som företag kan åka på. Två förslag på mässor som hon ger är Rehacare och 

Medica. Hon berättar att det på dessa mässor går att etablera nya kontakter.  
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Holland som marknad anser Borgenstierna är ganska enkel, hon berättar att Holland 

är relativt likt Sverige. Holländare är affärsorienterade och de kan vara ganska 

krävande, men de är inte kulturellt svåra att jobba med. Borgenstierna anser även att 

Holland har en låg-kontext kultur, de är raka i sin kommunikation och säger för det 

mesta vad de tänker och tycker. Vad gäller språk använder sig Bestic av engelska 

när de gör affärer med Holland, då ingen på företaget kan tala holländska. Hon 

tycker att det fungerar och att de flesta holländare behärskar engelskan bra.  

 

4.3.2.2. Marknadskunskap  
Det är inget specifikt som Borgenstierna kan komma på att företag ska tänka på när 

de expanderar just till den holländska marknaden. Dock finns det frågor som de 

kan tänka på generellt för olika länder. Några exempel på frågor som bör tänkas på 

är hur marknaden ser ut, vem som är företagskund och vem det är som betalar. Hon 

anser att marknadskunskap är viktigt att ha om den nya marknaden innan expansion, 

trots att deras marknadskunskap var begränsad. Detta berodde dock på att de som 

sagt gav sig in på en helt ny marknad. Hon anser att det är en skillnad beroende på 

om företaget går in på en mogen eller ny marknad. Om ett företag går in på en 

mogen marknad och ska byta ut eller förbättra redan befintliga produkter finns det 

mer kunskap att hämta om marknaden. Förutom mognaden på marknaden beror det 

även på vilken typ av produkt som företaget säljer, det kan skilja sig stort beroende 

på vilken bransch företag är i. Gällande marknadskunskap så är det även viktigt att 

undersöka vilka lagar och regler som finns på den nya marknaden, det viktigaste 

som Borgenstierna anser att företag ska undersöka är om produkten behöver 

registreras lokalt i landet eller inte. Men om produkten är CE-märkt så gäller detta 

inom hela Europa, därför är det på det sättet lättare att internationalisera sig inom 

Europa och det är något som företag behöver känna till.  

 

Trots att Bestic hade begränsat med marknadskunskap, ger Borgenstierna förslag på 

hur andra företag kan samla in kunskap. Hon anser att det är fördelaktigt att åka på 

mässa i det landet som företaget ska expandera till, där kan företag återigen skapa 

flera nya kontakter. Annars anser hon att företaget kan gå via Business Sweden och 

att det finns flera olika konsulter som gör undersökningar och kartläggningar.  
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4.3.2.3. Marknadsengagemang och resurser  
Några generella förslag som Borgenstierna har när det gäller internationalisering är 

att processen tar en hel del tid. Detta måste företag vara medvetna om och vara redo 

att lägga ned den tiden. Det krävs en hel del besök till den nya marknaden och en hel 

del kommunikation för att få igång en ny marknad. Hon berättar även att 

omsättningen som företaget får ut av den nya marknaden är direkt kopplad till hur 

stor del av sin tid som företaget lägger ned på marknaden. Företaget kan behöva 

börja med att lägga ned ett eller flera år av resor och insatser innan de får någon 

egen omsättning. Detta måste företag vara inställda på och se till att de kan investera 

den tiden. Företaget måste ha resurser att investera när de går in i ett nytt land. 

Annars anser Borgenstierna att det är hyfsat lätt att internationaliseras, speciellt inom 

Europa. Hon tycker inte att företag ska vara rädda att expandera till nya länder, det 

är tidskrävande men inte svårt. 

 

4.4. Intervjuer med experter 

Intervjuer gjordes med två personer som är kunniga inom 

internationaliseringsområdet. En av intervjuerna gjordes med Thor-Björn Käck från 

Handelskammaren Mälardalen och den andra intervjun gjordes med Sven Sievers 

från Business Sweden.  

 

4.4.1. Expert från Handelskammaren Mälardalen  
Thor-Björn Käck arbetar på Handelskammaren Mälardalen som 

marknadskoordinator med internationalisering som område. Tidigare har han arbetat 

med exportförsäljning och har internationell erfarenhet från att ha arbetat med olika 

länder, till exempel Tyskland, Norge, Finland, Danmark, Nya Zealand, Saudiarabien 

och delvis Holland.  

!
4.4.1.1. Marknadskunskap 
Käck skulle rekommendera att ett företag som vill internationalisera sig börjar med att 

göra egna efterforskningar. Företaget kan undersöka hur konkurrenssituationen för 

deras produkt eller tjänst ser ut. Företaget måste även känna till sina egna styrkor 

och svagheter. Det kan vara till en fördel att göra en kundundersökning om detta då 
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styrkorna och svagheterna som företaget upplever kanske inte alls stämmer överens 

med det som kunderna tycker.  

 

När ett företag går in på en ny marknad tycker Käck att det viktigaste att undersöka är 

landets lagar och regler eftersom att det för företag som går in på en ny marknad är 

ett flertal resurser inblandade. Om företaget sedan får veta att de inte får sälja den 

produkt som de använt sina resurser till så har de slösat bort dem. Det som är näst 

viktigast att undersöka är konkurrenssituationen så att de vet att det finns en 

marknad för produkten. När Käck blev frågad om det finns någonting som företag 

brukar glömma att undersöka säger han att de alltid missar någonting. Dock tycker 

han att företag bör anlita en konsult som har gjort samma sak tidigare. Vilket han 

anser vara det bästa sättet för att inte missa essentiell information. 

 

Käck berättar även om hur betydelsefullt det är att ha kunskap om kulturen på en ny 

marknad. Information om marknaden kan hittas på Internet och han rekommenderar 

att företaget läser på om detta. Då har företaget en ökad framgångschans för att de 

redan vet vad som beträffar kommunikationen och de kommer då även att förstå den 

nya marknaden bättre. Han berättar att det finns artiklar och liknande som handlar 

om olika länders affärskulturer. Han säger att om ett företag är i förhandling med 

någon som har engelska som modersmål så är det företaget redan i underläge, om 

inte någon i företaget har engelska som modersmål. På samma sätt hamnar 

företaget i underläge om de försöker att ha en förhandling med ett tyskt företag på 

tyska. Det är i det läget bättre att ha en förhandling på engelska för att båda ska 

hamna på en jämnare nivå. Käck har även varit med om skillnader i hur människor 

klär sig i affärssammanhang beroende på länder och tycker att detta är värt att 

undersöka innan ett affärsmöte med ett företag från ett annat land.  

 
4.4.1.2. Nätverk och relationer 
När det kommer till kontakter tycker Käck att den angelägnaste relationen ett företag 

kan ha när det gäller kontakt med ett annat land är med en distributör. Han berättar 

att det finns olika sätt att hitta distributörer, till exempel genom Business Sweden 

eller den lokala handelskammaren i landet. Han berättar att det i Sverige finns olika 

kluster där företag kan vara med och stödjas tillsammans. I Tyskland måste företag 

vara medlemmar i handelskammaren därmed är detta ett ypperligt tillfälle att 
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använda sig av handelskammaren. Käck beskriver att det finns olika resor som 

ordnas av olika organisationer där företag inom ett visst område kan följa med och 

träffa olika företag, presentera sin produkt och etablera kontakter. 

 

4.4.1.3. Etableringsstrategier och etableringsbarriärer 
Enligt Käck finns det ingen standard rekommendation för hur små företag ska gå 

tillväga gällande etableringsstrategier. Det finns olika möjligheter och det beror helt 

på vad som skulle fungera bäst för företaget. Han säger att den vanligaste strategin 

troligen är att gå in på en marknad via en distributör som kan marknaden och att det 

är lättare att komma in via en distributör som redan har vunnit flera upphandlingar. 

 

För att komma i kontakt med en återförsäljare rekommenderar Käck att företaget 

besöker flera mässor. Han säger att det finns hemsidor på Internet där företag kan 

läsa sig till i vilka områden olika mässor finns. Om ett företag väljer att använda sig 

av en distributör säger Käck att en återförsäljare främst är intresserad av att en 

leverantör klarar av att leverera tillräckligt med varor (företaget blir leverantör till 

återförsäljaren). De vill även ha information om produkten i sig. Normer och krav som 

finns ska uppnås och priserna ska passa marknaden vilket gör att det är viktigt att 

företaget gör informationssamling innan en sådan upphandling. 

 

4.4.1.4. Den holländska marknaden 
Gällande Holland har inte Käck någon framstående erfarenhet. Han vet att Holland 

och Sverige är mer lika kulturellt än till exempel Sverige och Tyskland. Dock har han 

erfarenhet av Tyskland. Landet är mer hierarkiskt än i Sverige vilket visas i hur de 

kommunicerar. Ett exempel är att de använder personers titlar och att i Tyskland tar 

det lång tid att komma till olika beslutsfattanden eftersom det hierarkiska systemet 

gör att en högt uppsatt person är den som tar de avgörande besluten.  

 

4.4.2. Expert från Business Sweden  
Sven Sievers arbetar på Business Sweden inom exportrådet, där han hjälper 

svenska företag att internationalisera sig. Innan Sievers började på Business 

Sweden arbetade han på AstraZeneca med internationell marknadsföring, speciellt i 

västra Europa inom olika internationella sammanhang.  
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Business Sweden består av fyra delar: investering, handelskontor, exportteknik och 

exportrådet där Sievers arbetar. Exportrådet består av fyra personer som är spridda 

över Sverige och de arbetar mot svenska företag som verkar internationellt eller vill 

vara en internationell verksamhet. Exportrådets uppgift är då att bistå med den hjälp 

som företaget behöver.  

 

Sievers arbetar utifrån Business Swedens program ”Steps to export” som handlar om 

att på ett logiskt sätt gå igenom situationer som företag hamnar i när de utvecklar sin 

internationella verksamhet. Sievers förklarar att det första steget är att titta på hur 

företagets förutsättningar och resurser ser ut på hemmaplan. Det kan till exempel 

vara att någon anställd besitter kunskap om det önskvärda 

internationaliseringslandets språk eller hur företagets egna resurser ser ut i form av 

antal anställda. Några frågor som företag enligt Sievers kan tänka på är: Finns det 

faktureringsförmåga eller förmågan att leverera på efterfrågan? Har företaget någon 

möjlighet att skicka produkter? Vad använder de för etableringsstrategi? När företag 

har klargjort den interna biten ska de, enligt Sievers, försöka se bredare och gå 

vidare till segmentering av land och marknader där alltifrån landets storlek till 

ekonomi och lagar spelar in.  

 

4.4.2.1. Marknadskunskap  
”Steps to export” hjälper Business Sweden till med men om Sievers skulle 

rekommendera hur företag som vill internationalisera sig införskaffar information om 

den nya marknaden skulle startpunkten bli Internet. Sievers påpekar tillgången 

företag har bara genom att söka på ett ord och han tillägger att Business Swedens 

hemsida kan vara en utgångspunkt, då det finns guider där med information om 

specifika länder. Sievers nämner också att företag ska kolla upp olika 

branschorganisationer. Han ger exempel på att i branschen inom läkemedel finns 

CIA fact group, som kan ge statistik om konkreta värden av vad som kommer säljas 

och användas den närmsta tiden. Sievers menar att det är på Internet som 

informationssökandet börjar, men att företag inte får missa att också ha personlig 

kontakt. Han menar att företag inte får vara kontakträdda. Sievers ger exempel på att 

“varför inte gå fram till dina största konkurrenter på en mässa och prata med dem, 

antagligen vet de inte vem du själv är och kommer ge dig information”. Sievers 

menar att det är information från Internet som skelettet byggs upp på och kunskap 
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från personlig kontakt som ger kött och blod, vilket tillsammans bildar en stadig 

grund. 

 

4.4.2.2. Nätverk och relationer 
Efter att ha nämnt hur viktigt det är att prata med personer ställs frågor kring nätverk 

och relationer i internationalisering. Sievers ansåg att vikten av nätverk och relationer 

beror på vilken produkt eller tjänst företaget säljer. Sievers förklarar att det i varje 

bransch finns en hierarki, det finns alltid någon som är bäst på vad de gör inom 

branschen, någon som är respekterad inom landet. Inom branschen kirurgiteknik är 

den ledande kirurgen högst upp i hierarkin. Denne person nämner Sievers som ”The 

Key Leader”. Målet ska vara att skapa relationer med personer så högt upp i 

hierarkipyramiden som möjligt då det medför inflytande hos de andra, i detta fall 

kirurger. Dock påminner han om hur viktigt etik är vid skapandet av nya relationer, 

det ska skötas snyggt där inga mutor uppkommer. Enligt Sievers ska parterna vara 

oberoende av varandra då vardera har sin egen roll och de ska inte blandas ihop i en 

dålig affär, vilket bara kommer tillbaka som senare problem.  

 

Det är inte alltid lätt att hitta rätt person i hierarkipyramiden men här menar Sievers 

att företag måste ta kontakt och fråga sig runt bland människor i samma bransch, 

antingen hittas kontakter genom de relationerna eller så hittas de på mässor. Mässor 

är enligt Sievers en fördelaktig marknadsföringskanal när det kommer till 

läkemedelsindustrin, mer specifikt kirurgiteknik. På mässor hittas inte bara 

information om ”Key Leaders” inom branschen utan där hittas även potentiella 

återförsäljare. Är turen på företagets sida går det att bli upptäckt på mässan och att 

någon vill sälja ens produkter. Sievers varnar dock att företag inte ska skriva under 

något kontrakt utan prata runt med flera och jämföra de olika återförsäljarnas 

erbjudanden. Om företag vill hitta rätt mässa gäller det även här att våga fråga eller 

ringa runt. Företag kan ringa till sina konkurrenter för att inskaffa den informationen 

som de vill komma åt, prata med handelskontor eller ta kontakt med 

handelskammaren. 

 

När företag får kontakt med återförsäljarna gäller det att vara redo. Det 

återförsäljarna oftast vill är att kunna förstå produkten men det kommer alltid tillbaka 

till att de vill kunna tjäna pengar på den. Kan de inte, enligt Sievers, tjäna pengar på 
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den så finns det ingen mening för dem att sälja produkten. Om produkten inte 

stämmer överens med vad marknaden efterfrågar och den inte går att sälja finns det 

ingen nödvändighet för återförsäljare att ta till sig produkten. Om de ovanstående 

nämnda delarna stämmer överens vill de veta att företaget kan leverera den mängd 

produkter de begär. Därför gäller det att veta om sina egna resurser och vad 

företaget är villiga att investera för andel till återförsäljarna och att företaget har gjort 

sin bakgrundsinsamling om marknaden.  

 

4.4.2.3. Etableringsstrategier och etableringsbarriärer 
Sievers menar att det är individuellt från företag till företag vilken etableringsstrategi 

som lämpar sig bäst när små företag vill internationalisera sig. Men den 

rekommendationen han kan ge små företag är att använda distributörer där han 

menar att distributörer redan har ett nätverk som företaget kan dra nytta av. Dock 

kan det vara svårt att nå själva slutkunden via en distributör. Sievers förslag är att 

företag måste skapa en stark relation med distributörerna så att de kan få följa med 

och träffa slutkunderna. Därifrån kan de bygga upp kundrelationer så de inte blir för 

beroende av distributörerna. Men att gå via en distributör kan vara en ingångspunkt 

om företaget inte har kunskap om barriärer såsom språk. 

 

Sievers förklarar att det första ett företag bör tänka på gällande språk är om engelska 

talas i landet, om detta görs är det en fördel. Andra frågan är om de är trygga i att 

prata engelska eller inte. Enligt Sievers klarar 50 procent av Tysklands befolkning att 

prata engelska på affärsnivå och i Sverige är det 87 procent. Där måste företaget 

vara försiktiga så att de inte sätter den ena parten i underläge genom att överträffa 

dem med sin engelska, då till exempel de i Tyskland är stolta över sitt 

hemlandsspråk. Dessa aspekter är något som företag måste ta reda på innan de 

börjar sin etableringsprocess. Sievers lade även till att holländarna slår svenskarna i 

engelskkunskap. 

 

4.4.2.4. Den holländska marknaden 
Det är språket som tillgång som Sievers trycker på han anser att Holland är en 

passande marknad att börja sin etableringsprocess i. Detta eftersom holländare är ett 

affärsfolk som inte har överflödigt med naturtillgångar och lever på affärer av olika 
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slag. Företag ska också komma ihåg att holländare är tuffa, krävande och tydliga i 

sina affärer.  

 

!  
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5. Analys 

 

I följande kapitel kommer arbetets data att analyseras, teoretisk referensram och 

empirisk data kommer att kopplas samman.  

 

5.1. Etableringsformer 

 

Som tidigare nämnts finns det olika tillvägagångsätt och etableringsstrategier för 

företag som expanderar till utländska marknader. Frågor baserat på erfarenhet som 

bör finnas i åtanke är hur marknaden ser ut, vem som är företagskund och vem det 

är som betalar. Erfarenheten hos de olika företagen som deltog i studien visar att det 

är viktigt att vara medveten om att det behövs marknadskunskap om den nya 

marknaden, vilket expert-respondenterna håller med om genom att nämna att företag 

alltid ska vara medvetna om omvärlden. 

 

Från experternas resonemang framgår det att det inte finns en standard 

rekommendation för hur små företag ska gå tillväga gällande etableringsstrategi. 

Onkvisit och Shaw (2004) instämmer med resonemanget då de säger att det skulle 

vara naivt att tro att ett enda tillvägagångsätt passar för alla produkter eller i alla 

länder som företaget väljer att expandera till. Expert-respondenterna menar att 

export via distributörer kan vara en bra start för små företags expansion, då export i 

form av distributörer är den vanligaste etableringsstrategin för små företag. Detta kan 

även kopplas till Onkvisit och Shaws (2004) teorier om att risktagandet blir litet om 

företaget endast exporterar sina produkter, de minskar då sitt marknadsengagemang 

i form av resurser (Johannson & Vahlne, 1977). Dessutom har distributörer redan ett 

nätverk och de besitter marknadsinformation som företaget kan dra nytta av. Ett 

mönster som gick att finna i alla respondenternas svar om etableringsstrategier var 

att de pratade om export i form av distributörer som etableringsstrategi. 

Resonemanget om distributörer stödjs av företaget Reison Medical. De använde sig 

av export genom distributörer med anledning av att de inte hade tillräckligt med 

kunskap om den nya marknaden för att välja en annan strategi. På 

hemmamarknaden säljer de dock direkt till sjukhus. Att företag använder olika 
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strategier på hemma- och borta marknaden menar Onkvisit och Shaw (2004) är 

vanligt.  

 

Företag behöver fundera på vad de har att erbjuda distributörer, om företaget har 

bestämt sig för att gå via en återförsäljare gäller det att veta vad de vill få ut av 

företaget och vad företaget i sin tur kan erbjuda återförsäljarna. Båda expert-

respondenterna säger att för att göra affärer vill återförsäljarna förstå produkten, men 

den övervägande anledningen är att de ska kunna tjäna pengar på produkten. 

Dessutom vill de veta om leverantörsföretaget kan leverera i form av resurser, vilket 

även Johanson och Vahlne (1977) stödjer genom sin teori om 

marknadsengagemang. Om produkten inte stämmer överens med vad marknaden 

efterfrågar går den inte att sälja och då finns det ingen nödvändighet för 

återförsäljare att ta till sig produkten. Respondent-företagens erfarenhet talar om att 

företag inte ska vara rädda för att expandera till nya länder men att det är 

tidskrävande. Enligt experterna hjälper det att företag känner till sina styrkor och 

svagheter, vilket görs genom att undersöka etableringsbarriärer. 

 

5.2. Etableringsbarriärers påverkan på internationaliseringsprocesser 

Vad som tolkats av respondenternas svar är att de hade kännedom om eller har stött 

på olika etableringsbarriärer i sin internationaliseringsprocess såsom psykisk distans, 

resurser och marknadskunskap. 

 

Kultur som en etableringsbarriär 
Inom etableringsbarriärer ingår, som tidigare nämnts, de olika kulturella skillnader 

som finns mellan länder. Olika kulturer kan leda till att arbete sker på olika sätt. 

Vikten av att ta reda på information om dessa kulturer betonas av respondenterna. 

Även Hofstede (2011) menar i sin forskning att det inte finns bevis på att uppkomsten 

av ny teknologi gör samhällen mer lika varandra. Respondenterna betonade även att 

företag ska visa hänsyn till kulturen och hemsidan Verksamt (2015) stödjer deras 

resonemang då de anser att företag ska anpassa sig efter den kultur som finns inom 

den önskvärda marknaden. 
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Holland och Sverige ansågs vara mer lika kulturellt än till exempel Sverige och 

Tyskland, vilket företagen och experterna var eniga om. Utifrån erfarenhetsbaserad 

kunskap förklarar företagen att det inte är kulturellt svårt att jobba med Holland, men 

att holländare är affärsorienterade och kan vara krävande. Enligt respondenternas 

svar stämmer bilden av Holland överens med den insamlade empirin om den 

holländska marknaden. Den beskriver marknaden som en modelldemokrati enligt 

principerna för socialt ansvar, tolerans och pluralism. Holländare är mer öppna, mer 

direkta, snabbare och intensivare än svenskar (Svd, 2014). Något som 

respondenterna var eniga om var att den holländska marknaden är relativt lik den 

svenska marknaden och är därför en relevant startpunkt för små svenska företag, 

vilket stöds av både Hertz och Mattson (1998). Även teorin om Uppsalaskolan av 

Johanson och Wiedersheim-Paul (1975) säger att etablering sker i små steg och att 

företag börjar etablera sig i land som ligger psykiskt nära. Detta betyder dock inte att 

det går att göra ett övergripligt antagande om att dessa marknader ligger geografiskt 

nära, vilket O´Grady och Lane (1996) menar då de ställer sig kritiska till antagandet 

att länder som ligger geografiskt nära varandra alltid är psykisk lika varandra. 

 

Respondenterna är överens om att Holland och Sverige är relativt lika kulturellt därför 

kan det analyseras att det finns en större kulturbarriär till Tyskland. Enligt Reison 

Medical handlade barriären främst om hierarkin inom företagen. Ett exempel som 

gavs var att det är ovanligt med en kvinnlig VD och att tyskarna därför kan ha svårt 

att göra förhandlingar med en kvinnlig kontaktperson. Även expert-respondenterna 

menar att Tyskland har ett hierarkiskt arbetssätt. Detta kopplas till teorin om psykisk 

distans enligt Vahlne och Wiedersheim-Paul (1977) som menar att störningar 

orsakas av faktorer som hindrar eller stör möjliga eller faktiska flöden av information 

inom internationella affärer. Samtliga respondenter anser även att Holland har en 

låg-kontext kultur, de är raka i sin kommunikation och säger för det mesta vad de 

tänker och tycker. I en låg-kontext marknad använder befolkningen sig av verbal 

kommunikation och säger exakt vad de tycker och vill (Westbrook, 2014), vilket visar 

på att det även finns en etableringsbarriär som innefattar språk. 

 

Språk som etableringsbarriär 
Expert-respondenterna menar att det första ett företag kan tänka på gällande språk 

är om det engelska språket används i landet. Är detta fallet finns det ett försprång i 
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att göra internationella affärer med dem, vilket är något som Gehmawat (2001) håller 

med om genom att introducera språk som en av de frågor som företaget bör ta i 

beaktning i ett tidigt skede av internationaliseringen. 
 

Språk är ett hinder som kan kopplas till teorin om psykisk distans. Respondenterna 

var eniga om att betona vikten av språk vid internationella affärer, även Johanson 

och Wiedersheim-Paul (1975) framhäver vikten av psykisk distans då det anses vara 

förklaringen till varför företag internationalisera sig stegvis till länder som är psykiskt 

nära. Respondenterna skiljde sig dock i svaren om hur det engelska språket ska 

hanteras. Expert-respondenten Käck menar att förhandling mellan företag inte ska 

ske på något av företagens modersmål, då företaget som inte har språket som 

modersmål hamnar i underläge. Detta går dock emot vad expert-respondenten 

Sievers från Business Sweden menade. Han säger att företagen i all utsträckning 

ska göra det bekvämt för de företag som de ska/vill göra affärer med. Sievers gav då 

ett exempel på Tyskland som är stolta över sitt språk, då är det en fördel om 

företaget till en viss grad kan prata tyska. Sievers sätt att se på anpassningen av 

språk var även något som företaget Reison Medical hade använt som metod i sina 

affärer med den tyska marknaden. Hagman-Persson från företaget Reison Medical 

använde sig av sina få tyska språkkunskaper, eftersom hon kände att det gav 

företaget mer när det kom till förståelse och relationsbyggande. Skillnaden mellan 

expert-respondenternas metoder kan kopplas till den psykiska distansen där expert-

respondenten Käck berättar att oavsett hur mycket information som än söks om en 

marknad kan det ändå gå fel, vilket även kan kopplas till språkbarriärer då olika 

företag hanterar situationer på olika sätt. Språkbarriärer kan alltså påverka relationer 

och konsten att göra affärer. Det innebär att företag borde undersöka vilka 

språkkunskaper den önskvärda marknaden besitter och självklart är även kunskap 

en barriär som måste överkommas. 

 

Marknadskunskap som etableringsbarriär 
Respondenterna var överens om att det idag finns en god chans till insamling av 

kunskap i form av sekundärdata och att det är det första steget vid insamling av 

marknadskunskap. Expert-respondenterna rekommenderar att ett företag som ska 

internationalisera sig börjar med att göra egen efterforskning och ansåg att 

sekundärdata som hämtats från Internet är där informationssökandet börjar. Denna 
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form av kunskap definierar Johanson och Vahlne (1997) som objektiv kunskap. De 

båda företags-respondenterna ansåg att de hade lite marknadskunskap när de 

gjorde sin internationalisering. Ett fördelaktigt sätt att samla in kunskap om en 

marknad är att åka på mässa till den marknad som företaget vill expandera till. På en 

mässa kan företag etablera nya kontakter och införskaffa egna erfarenheter, vilket 

kan kopplas till termen erfarenhetsbaserad kunskap (Johanson & Vahlne, 1997). 

Dock finns det ett samspel mellan marknadskunskaperna genom att den objektiva 

kunskapen kan ta stöd av den erfarenhetsbaserade kunskapen (Johanson & Vahlne 

1997). Experten Sievers beskriver samma samspel genom att säga att informationen 

från Internet är det som skelettet byggs upp på och att personlig kontakt ger kött och 

blod, vilket tillsammans bildar en stadig grund. Om inte någon av dessa kunskaper 

finns hos företaget kan det bli en barriär som är svår att överkomma. I Reison 

Medicals fall begränsades deras val av etableringsstrategier till att endast se export 

som en möjlig etableringsstrategi på grund av brist på kunskap. Om företag 

dessutom inte har någon marknadskunskap är det svårt att ha kännedom om landets 

lagar och regler vilket kan vara en utmaning för ett nytt företag på den nya 

marknaden. 

 

Lagar och regler som etableringsbarriärer 
Som tidigt nämnts i studien pågår ett ständigt arbete för handeln inom EU för att 

minska hindren för rörlighet av varor, tjänster, kapital och människor mellan 

medlemsländerna (Europa, 2014). Vid internationalisering är det viktigt att företag 

undersöker landets lagar och regler, då företag annars kan bruka resurser på en 

marknad utan att veta om produkten/tjänsten är laglig eller inte. De lagar och regler 

som enligt företaget Reison Medical är viktigast att undersöka innan 

internationalisering är lagar om CE-märkning samt regelverket. Inom 

marknadskunskap är det viktigt att undersöka vilka lagar och regler som finns på den 

nya marknaden, men det viktigaste är att undersöka om produkten behöver 

registreras lokalt i landet eller inte. När ett företag går in på en ny marknad investerar 

de sina resurser på internationaliseringen och om företaget senare får kännedom om 

att det inte är lagligt att sälja deras produkt/tjänst har de investerat sina resurser 

förgäves.  
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Marknadsengagemang som etableringsbarriär 
Marknadsengagemang i form av resurser kan påverka ett företags 

internationaliseringsprocess på flera sätt. Johanson och Wiedersheim-Paul (1975) 

beskriver att internationalisering sker gradvis och att mönstret beror på vilket 

engagemang företaget är villiga att investera den utländska marknaden. Att arbeta 

med internationalisering sker vanligtvis i olika steg. Business Swedens ”Steps to 

export” kan jämföras med Johanson och Wiedersheim-Pauls (1975) strategi om 

etableringskedjan, då båda strategierna påvisar hur marknadsengagemanget ökar 

stegvis beroende på vilka resurser som företagen är villiga att riskera för att kunna 

internationalisera sig. 

 

Respondent-företagen var båda vid deras internationaliseringstillfällen små och 

deras åtaganden skedde stegvis eftersom att företagen inte hade tillräckligt med 

resurser eller erfarenhet från andra marknader, vilket Johanson och Vahlne (1997) 

menar att företag annars kan dra nytta av. Vid internationalisering borde företag vara 

medvetna om att processen tar lång tid och även vara villiga att investera resurserna. 

Resonemanget stöds av Johanson och Vahlne (1997) som beskriver att 

marknadsengagemang påverkas av mängden investeringar och hur hårt bundna och 

integrerade resurserna är till marknaden. Expert-respondenterna menar att ett sätt 

för hur företag ska överkomma marknadsengagemang som ett hinder är att de tänker 

igenom situationer som kan uppstå och även att de börjar se på engagemanget 

internt för att sedan kunna se vidare på det externa. Att ta stöd i form av att använda 

sig av nätverk och relationer är något företag kan gå vidare med efter att ha fastställt 

det interna marknadsengagemanget. 

 

5.3. Nätverk och relationer 

Att nätverk är viktigt höll respondenterna med om vilket Hollensen (2007) stödjer med 

sin åsikt om att företag som har ett stort nätverk internationaliserar sig snabbare. 

Flera av respondenterna berättar att de har ett stort kontaktnätverk. Dock hjälper inte 

dessa kontakter om företaget inte vet hur de ska utnyttja dem. Johanson (2002) 

förklarar att en relation mellan företag och motparter kan vara ett sätt för företaget att 

skaffa sig en position på en utländsk marknad. Ett sätt att utnyttja sina egna 
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kontakter är att ta reda på om företaget känner några personer inom den bransch 

och marknad som de vill internationalisera till. Det är enligt expert-respondenten 

Sievers en fördel att hitta “The Key Leader” vilket är en person som är bäst på vad 

den gör i sin bransch, denne person är högt respekterad. Målet borde vara att skapa 

relationer med personer högt upp på hierarkipyramiden då det medför inflytande hos 

andra, vilket Hollensen (2007) stödjer genom att förklara att företag med stort antal 

kontakter har fördel vid internationalisering. 

 

Coviello och Munro (1995) menar att utvecklingen hos små företag vid 

internationalisering kan bero på relationer med andra. De kom också fram till att små 

företag kunde internationalisera sig i snabbare takt, genom att etablera ett nätverk. 

Detta är inte alltid lätt, Sievers menar att företag måste ta kontakt med och fråga sig 

runt bland människor i samma bransch. För att få kontakter på den nya marknaden 

rekommenderar respondenterna att gå på mässor, det är även det sätt som 

respondenterna anger som det lämpligaste sättet för att komma i kontakt med 

återförsäljare. Om företag har en gedigen erfarenhet och kunskap om internationella 

marknader och tidigare har utvecklat kontakter med andra företag som arbetat 

utomlands blir det både billigare och mindre riskfyllt för företaget att gå ut på den 

utländska marknaden (Johanson, 2002). Detta gäller speciellt för små företag som 

vill internationaliseras (Bell, 1995; Coviello & Munro et al., 1995). Det går att bli en 

omfattande del av ett internationellt nätverk beroende på hur aktivt ett företag är på 

marknaden och hur stort antal kontakter de har. Om ett företag bedriver 

internationella affärsrelationer kan dessa relationer hjälpa företaget att komma in i ett 

utländskt nätverk (Johanson och Vahlne, 1990). Respondenten Hagman-Persson 

berättade att Reison Medical deltar på en mässa i Tyskland varje år, mässan som de 

brukar besöka heter Medica och håller till i staden Düsseldorf. Även Borgenstierna 

på företaget Bestic berättar att förutom personliga kontakter och en konsult som 

hjälpte företaget, har även mässor varit viktiga för företaget. Hon berättar att 

mässorna går ut på att skapa och etablera nya kontakter. Expert-respondenterna är 

eniga om, och håller med Borgenstierna, att mässor ger fördelaktiga tillfällen att 

etablera nya kontakter, vilket Hollensen (2007) stödjer genom att förklara att ett 

nätverk i ett land kan sträcka sig långt bortom landets gränser. Något annat som är 

förmånligt med mässor är att det oftast deltar människor från olika delar av världen. 

Det är viktigt för företag att ha en löpande interaktion med sin motpartner under 
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internationaliseringsprocessen (Johanson, Blomstermo & Pahlberg, 2002), mässor 

kan vara ett bra sätt för att upprätthålla denna interaktion. Expert-respondenterna 

betonar även på att mässor är fördelaktiga tillfällen att träffa återförsäljare. För att 

hitta rätt mässor föreslår expertrespondenten Sievers att företag vågar fråga runt, att 

företag kontaktar exempelvis konkurrenter, ett handelskontor eller 

Handelskammaren.  

%  
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6. Slutsats 

Arbetets slutsats är utformad efter att besvara arbetets huvudfråga, vilket görs 

genom att redovisa de tre delfrågorna. Därefter presenteras implikationer till fallstudie 

företaget. Vidare utmynnar detta i förslag på framtida studier inom ämnet. 

 

Nedanstående frågor assisterar i besvarandet av studiens huvudfråga. Frågornas 

uppdelning uppstod i syfte att bryta ner frågan i hanterbara enheter för att kunna lyfta 

de olika aspekterna av huvudområdet.  

 

• Vilka möjliga etableringsformer är passande? 

 

Efter att ha analyserat arbetets insamlade empiri är (enligt denna studie) den 

passande etableringsformen för små företag att sälja via en distributör/ återförsäljare. 

Att sälja via en återförsäljare minskar risker i form av engagemang och resurser men 

är även en början till att etablera relationer. Att skapa dessa relationer ger små 

företag chansen till att introducera deras produkt till slutkunden, vilket senare kan 

leda till att de kan etablera relationer direkt till slutkunden utan återförsäljare som 

mellanhand. 

  

• Hur kan etableringsbarriärer påverka företags internationaliseringsprocess på 

den utländska marknaden?  

 

Har små företag inte förberett sig innan sin internationaliseringsprocess blir den 

nästintill oöverkomlig. Ett företags internationaliseringsprocess börjar internt. 

Företaget bör från början av sin internationaliseringsprocess veta hur stor del 

marknadsengagemang de är villiga eller kan ge den nya marknaden. De bör 

undersöka vilka resurser företaget besitter internt i form av till exempel tid, pengar 

och antal anställda och deras kunskap. 

 

När företagen har fastställt sin interna kunskap bör den externa kunskapen i form av 

marknadskunskap om den önskvärda internationaliseringsmarknaden insamlas. Om 

företaget vet om vilka barriärer som kan tänkas uppstå kan de på ett lättare sätt 

förstå hur dessa barriärer ska bemötas. När det kommer till insamling av 
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marknadskunskap är en lämplig startpunkt att samla in objektiv kunskap om det 

önskvärda internationaliseringslandet. Den kunskapen är idag lättillgänglig via 

Internet, till exempel information om språken i landet. Språk är en barriär som snabbt 

måste överkommas, det är den som gör att företag kan kommunicera och göra 

internationella affärer med varandra. Hanteras det engelska språket på en resonabel 

nivå i det land som företaget vill etablera sig i är det en fördel. Det finns olika 

strategier för hur språk kan hanteras. Företaget kan göra det bekvämt för den andra 

parten och kommunicera genom den personens modersmål eller så kan båda parter 

kommunicera genom ett språk som ingen av dem har som modersmål för att ingen 

ska hamna i underläge. För att veta vilken strategi företag ska ta till sig råds det att ta 

reda på landets kultur. 

 

• Vilken betydelse har nätverk och relationer och hur kan de utnyttjas vid ett 

företags internationaliseringsprocess?  

 

Även om företaget är definierat som ”små företag” finns det inget som hindrar det 

från att ha ett stort nätverk av relationer och att de använder sig av det vid sin 

internationalisering. Att undersöka vilka kontakter företaget har runtomkring sig kan 

leda till snabbare internationalisering och även att de går fortare att hitta rätt personer 

inom hierarki-pyramiden som finns inom många branscher. Eftersom nätverk och 

relationer har en så pass betydande roll inom internationalisering måste företag våga 

kommunicera med sina kontakter för att kunna utnyttja dem.  

 

• Vilka möjligheter och utmaningar finns det för företag med att 

internationalisera sig? 

 

Syftet med denna studie var att ge små medicintekniska företag en ökad förståelse 

för hur de kan internationalisera sig på den holländska marknaden. Efter att ha brutit 

ner den ovanstående huvudfrågan och besvarat arbetets tre delfrågor tycks syftet ha 

uppnåtts. 
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6.1. Implikationer för fallföretaget Laprotech 

Eftersom fallföretaget verkar inom den medicintekniska branschen och att de har 

som mål att internationalisera sig till den holländska marknaden kommer det i 

nedanstående text att presenteras implikationer för Laprotech. Detta kommer att 

göras  i form av att besvara frågeställningarna ur en mindre generell syn från små 

företags internationalisering och mer inriktat på Laprotechs internationalisering. 

 

• Vilka möjliga etableringsformer är passande? 

 

Precis som slutsatsen om den passande strategin för små företag överlag så anses 

återförsäljare vara den passande etableringsformen för Laprotech. Företaget 

nämnde dock att de trodde att direktexport genom återförsäljare på den holländska 

marknaden var det bästa alternativet, vilket empirin från denna studie inte styrker. 

Indirektexport via återförsäljare på den svenska marknaden gör det enkelt att 

övervinna barriärer som språk och gör att de lättare kan kommunicera och hålla en 

kontinuerlig kontakt för att skapa en relation med återförsäljaren. 

 

• Hur kan etableringsbarriärer påverka företags internationaliseringsprocess på 

den utländska marknaden? 

 

Enligt denna studie kan slutsatsen om att den holländska och svenska marknaden är 

relativt lika varandra fastställas. Precis som slutsatsen för små företag överlag så 

börjar internationaliseringsprocessen även för Laprotech internt. Laprotech bör 

fastställa sina resurser i form av produktionskapacitet och marknadsengagemang. 

Dessa två aspekter leder i sin tur till att se över omkostnaderna som kommer med 

internationalisering. Laprotech nämner att företaget behöver att öka sin inkomst för 

att överleva. Ett tillvägagångssätt kan då vara att ingå avtal med en återförsäljare 

som kan hjälpa till med att snabbare få deras produkt såld och därav få mer 

omsättning. Detta behöver inte vara den långsiktiga lösningen, men under tiden som 

företaget säljer via en återförsäljare kan de bygga upp egna nätverk och relationer 

genom dem och dessutom få in kapital. 
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• Vilken betydelse har nätverk och relationer och hur kan de utnyttjas vid ett 

företags internationaliseringsprocess?  

 

Företagets interna nätverk borde kunna utnyttjas då de skulle kunna använda sig av 

Azad Najar som skulle kunna definieras som en ”Key Leader” inom sitt område. 

Najar är därför en ansenlig person att använda vid etablering av relationer och när 

det kommer till att marknadsföra produkten. Att ha med Najar på en mässa skulle 

skapa trovärdighet och acceptans för deras produkt då hans position gör honom 

inflytelserik för andra inom den medicintekniska branschen. Som helhet betraktat ger 

respondenternas svarsresultat tillräckligt stöd för att rekommendera mässor som en 

av de främre marknadsföringskanalerna inom medicinteknik branschen.  Mässan 

Medica som håller till i staden Düsseldorf är en mässa som de kan se över.  

 

6.2. Förslag på framtida studier 

Som nämns i de inledande delarna av arbetet är internationalisering ett ämne som 

med tiden utvecklas. Denna studie behandlade små medicintekniska företags 

internationalisering till Holland genom en kvalitativ studie. För att kunna generalisera 

resultaten vidare skulle det vara intressant att insamla en annan, alternativt en mer 

omfattande empiri. Att insamla empirin i form av en kvantitativ insamling, som till 

exempel enkäter till små företag som har internationaliserats, skulle kunna bidra till 

en större generalisering kring småföretags internationalisering. Det skulle även vara 

intressant att inkludera perspektivet från den holländska marknaden. 

! !
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Bilaga 1 

 
Intervjuguider 
 

Intervjuguide Laprotech 
 

Första intervjun gjordes med Thomas Frisk på fallföretaget Laprotech. 

Intervjufrågorna ställdes för att ta reda på vad de har för tankar och mål med att 

internationalisera företaget. 

Fråga  Teoretisk koppling Varför ställdes 
frågan? 

Kan du ge en kort presentation om dig 
själv? 

• Faktafrågor För att få underlag till 
respondentbeskrivning. 

Kan du berätta lite om ditt företag? • Faktafrågor För att få underlag till 
företagsbeskrivningen. 

Hur stort antal anställda är ni? • Faktafrågor För att få en uppfattning 
om företagets storlek. 

 
Vilken omsättning har ert företag? 

• Faktafrågor Ställdes i samtliga 
intervjuer för att kunna 
definiera användning av 
ordet ”små företag”. 

Vilket land vill ni expandera till? Varför? • Faktafrågor För att ge arbetet en 
inriktning på vilket land 
företaget vill 
internationalisera sig 
till. 

Vad har ni för förkunskap om 
marknaden ni ska träda in på? 

• Uppsalaskolan 
• IP- modellen, 

marknads-
kunskap 

• Etablerings-
barriärer 

 

För att ge en översiktlig 
grund om de besitter 
någon 
marknadskunskap i 
form av erfarenhet eller 
objektiv kunskap om 
marknaden. 

Vilka språk behärskar ert företag? • IP- modellen, 
marknads-
kunskap 

• Etablerings-
barriärer 

• Psykisk 
Distans 

För att se om de finns 
kunskap om 
marknaden och ge en 
inblick i om det finns 
barriärer. 
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Vilka lagar anser ni är viktiga att kolla 
upp? 

• Etableringsbar
riärer 

För att se om företaget 
är medvetna om någon 
specifik lag som kan 
komma att bli en 
etableringsbarriär. 

Har ni tänkt på någon specifik 
etableringsstrategi som ni vill använda 
er av? Varför just den? 

• Etablerings-
strategier 

• Uppsala-
skolan 

• IP- modellen, 
marknads-
engagemang 

För att få en uppfattning 
om tankar kring deras 
expandering.  

Har ni jämfört de olika 
etableringsstrategierna som finns? 

• Etablerings-
strategier 

För att inte utesluta 
någon strategi i första 
stadiet för att kunna 
göra en jämförelse 
mellan de olika 
strategierna. 

Vilka resurser har ni? Hur stor mängd 
av era resurser vill ni få ut på 
marknaden? (Hur stort engagemang är 
ni villiga att ge? Hur hög risk vill ni ta?) 
                                                  
  

• Uppsala-
skolan 

• IP- Modellen, 
marknads-
engagemang 

För att kunna se hur 
engagerade företaget 
är/kan bli i marknaden. 
Ta reda på vilka 
resurser som faktiskt 
finns och hur villiga 
företaget är att satsa. 

Hur stort nätverk av kontakter har du 
idag? 
(Svar stort nätverk) 
- Är några av dessa kontakter i ett 
annat land än Sverige? 
 
– I vilken utsträckning anser du att du 
kan använda dig av några av dessa 
kontakter när ni ska internationaliseras? 
På vilket sätt? 
(Svar litet nätverk) 
– Hur anser du att situationen kunde 
sett annorlunda ut om ni haft ett stort 
nätverk av kontakter? 
– Hur anser du att ett brett nätverk av 
kontakter kan påverka ett företags 
internationaliserings 
process?                                                 
     
                                           
                                      
  
 
                         

• Uppsala-
skolan 

• Nätverks-
modellen 

• IP- Modellen, 
marknads-
engagemang 

För att ta reda på vilka 
kontakter som kan 
tänkas komma till 
hands. Följdfrågor till 
svar med stort företag 
ställdes för att få en 
insyn hur deras nätverk 
ser ut. 
Följdfrågorna till svar 
om litet nätverk ställdes 
för att få företagets syn 
på hur de ser på värdet 
av ett brett nätverk.  
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Har ni själva något att tillägga som är 
viktigt för er? 

• Faktafrågor Ställdes för att ge 
respondenten en chans 
att tala fritt. 

 

Intervjuguide till företag 
 
Den andra intervjuguiden användes till företagen Reison Medical och Bestic. 
Respondenterna bads att svara med ett tänk främst utifrån den holländska 
marknaden om de hade expanderat dit, annars tänka på en närliggande marknad. 
 

Frågor 
 

Teoretisk koppling Varför ställdes 
frågan? 

Kan du berätta lite om ert 
företag? 

• Faktafrågor För att få information om 
vad det är för företag. 

Hur stort var antalet anställda ni 
expanderade? 
 

• Faktafrågor För att ge en uppfattning 
om företagets storlek vid 
expanderingstillfället. 

Vilken omsättning hade ert 
företag när ni expanderade? 

• Faktafrågor Ställdes i samtliga 
intervjuer för att kunna 
definiera användning av 
ordet ”små företag”. 

Varför ville ni expandera ert 
företag till en ny marknad? 
 

• Faktafrågor För att ta reda på 
anledningen till 
internationaliseringen. 

Vilket land expanderade ni till? 
Varför? 

• Faktafrågor För att kunna specificera 
vissa frågor men även 
se motiveringen till val 
av land. 

Vad hade ni för förkunskap om 
marknaden som ni trädde in 
på? 
 

• Uppsalaskolan 
• IP-modellen, 

marknadskunskap 

För att ge en översiktlig 
grund om de besatt 
någon 
marknadskunskap i form 
av erfarenhet eller 
objektiv kunskap. 

Hur införskaffade ni er kunskap 
om marknaden? 

• Uppsalaskolan 
• IP- modellen, 

marknadskunskap 

För att se hur 
insamlingen av 
marknadskunskapen 
skedde i form av 
erfarenhet eller objektiv 
kunskap. 

Vad är era förslag till att 
införskaffa information om en 

• Uppsalaskolan 
• IP- modellen, 

För att få deras syn på 
vad som är viktigt vid 
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marknad? 
 

marknadskunskap insamling av 
marknadskunskap. 

Använde ni er av erfarenhet om 
marknaden eller objektivt 
insamlad kunskap? 
 

• Uppsala skolan 
• IP- modellen, 

marknadskunskap 
 

Deras syn på vilken 
informationskälla som 
ger mest. 

Vad var viktigast för er i början 
av processen och varför? 

• Uppsala skolan För att få inblick i vad 
som är viktigt i uppstarts 
fasen vid en 
internationalisering. 

Vilka resurser (pengar, material, 
anställda, engagemang) hade 
ni när ni expanderade? 

• Faktafrågor 
• IP- modellen, 

marknadsengagemang 

För att se hur stor del av 
företagets resurser de 
var villiga att satsa på 
den nya marknaden. 

Vilka språk behärskade ert 
företag när ni 
internationaliserades? 
 

• Etableringsbarriärer 
• Psykisk distans 
• IP-modellen, 

marknadskunskap 

För att se om de finns 
kunskap om marknaden 
och ge en inblick i om 
det finns barriärer. 

Hur upplever ni språken i 
landet? 
Kan de flesta inom vårdområdet 
engelska? (ställdes bara till 
företaget Reison) 

• Etableringsbarriärer 
• Psykisk distans 
• IP-modellen, 

marknadskunskap 

För att få svar på vad 
företagets erfarenhet om 
språk som ett hinder vid 
internationalisering. 

Vilka lagar var viktigaste för er 
att kolla upp? Vilka lagar och 
regler känner ni har varit de 
viktigaste för er att känna till? 

• Etableringsbarriär För att få svar på vad 
företagets erfarenhet om 
olika lagar som kan 
komma att bli hinder vid 
internationalisering. 

Vilken etableringsstrategi 
(export, franchising, 
licensiering, joint venture osv.) 
valde Ni när Ni 
internationaliserades? Varför 
valde ni just den? 

• Etableringsstrategi 
• Uppsalaskolan 

För att se hur företaget 
tänkte vid val av 
etableringsstrategi för 
att kunna jämföra vad 
de tycker var den 
smidigaste strategin. 

Hade ni jämfört med andra 
strategier innan ni 
internationaliserades och i 
sådana fall vilka?? 

• Etableringsstrategi 
• Uppsalaskolan 

För att se om företaget 
övervägde olika och 
vilka, enligt dem, som 
var aktuella. 

Om Ni hade gjort om er 
internationaliseringsprocess, 
hade ni gjort samma val av 
etableringsstrategi då eller hade 
ni valt en annan strategi? 
Varför, varför inte? 

• Uppsalaskolan 
• IP- Modellen 
• Etableringsstrategi 
• Psykisk distans 
• Etableringsbarriärer 

För att få svar från ett 
företag som genom 
erfarenhet kan berätta 
vad de lärde sig utav sin 
”resa”. 
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Hur jobbar ni idag och hur kom 
ni dit? 

• Faktafrågor För att se hur företagets 
internationalisering 
påverkade 
organisationen. 

Vilka kulturella skillnader har ni 
stött på? 

• Psykisk distans 
• Etableringsbarriärer 

För att få svar från ett 
företag som genom 
erfarenhet kan berätta 
vad de lärde sig utav sin 
”resa”. 

Upplever ni att det är en låg- 
eller hög-kontext kultur? 

• Etableringsbarriärer För att få förståelse för 
marknaden. 

Vad är det viktigaste att tänka 
på när ett företag ger sig in på 
den här marknaden? enligt er. 

• Etableringsbarriärer För att få svar från ett 
företag som genom 
erfarenhet kan berätta 
vad de lärde sig utav sin 
”resa”. 

Hur kom ni i kontakt med den 
nya marknaden? 

• Nätverksmodellen 
• Uppsalaskolan 

Att se vart någonstans 
företaget började. 

Hur stort nätverk av kontakter 
har du/ företaget idag? Hur stort 
hade du/ företaget när du/ 
företaget internationaliserades? 
 

• Uppsalaskolan 
• Nätverksmodellen 
• IP-modellen, 

marknadsengagemang 
och marknadskunskap 

För att kunna se hur/om 
meningsfullheten av ett 
brett nätverk spelar in. 

Använde Ni er av några 
kontakter när Ni 
internationaliserades? 
(Svar ja) 
- På vilket sätt? hur kom ni i 
kontakt med dem? 
- Hur hade situationen sett 
annorlunda ut om ni inte använt 
er av ert kontaktnät? 
(Svar nej) 
- Varför inte? 
- Hur kunde situationen sett 
annorlunda ut om Ni hade ett 
kontaktnät som Ni även använt 
er av? 

• Uppsalaskolan 
• Nätverksmodellen 
• IP-modellen, 

marknadskunskap 

För att kunna se hur/om 
meningsfullheten av ett 
brett nätverk spelar in. 

Har ni några förslag för hur ett 
företag ska komma i kontakt 
med företag i andra länder? 

• Uppsalaskolan 
• Nätverksmodellen 

För att få svar från ett 
företag som genom 
erfarenhet kan berätta 
vad de lärde sig utav sin 
”resa”. 

Vad hade ni för strategi för att 
komma i kontakt med företag i 

• Uppsalaskolan 
• Nätverksmodellen 

För att få svar från ett 
företag som genom 
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det landet? Använda Ni er av 
någon mässa till exempel? I 
sådana fall vilken mässa? 

 erfarenhet kan berätta 
vad de lärde sig utav sin 
”resa”. 

Några allmänna råd för ett 
företag som vill ge sig in på en 
ny marknad/ den holländska 
marknaden? Vad fungerade till 
fördel och vad fungerade inte? 
Fanns det några hinder som ni 
stötte på? 

• Faktafrågor För att lär sig av sina 
misstag och om 
företagen delar med sig 
av dem så kan andra 
företag som ska 
internationalisera sig 
lättare undvika dem. 

 

Intervjuguide till experter 
 
Intervjun av experter gjordes med Thor-Björn Käck som jobbar som internationell 

marknads koordinator för utländsk handel på handelskammaren i Mälardalen och 

Sven Sievers som är regional exportrådgivare för Södermanland och Gotland. 

 
 
Fråga 
 

Teoretisk Koppling Varför ställdes 
frågan? 

Vad jobbar du med? • Faktafrågor För att ge en inledning 
till intervjun men även 
fastställa vad personen i 
fråga jobbar med. 

Vad har du för erfarenhet av 
internationalisering? 

• Faktafrågor För att se vad 
respondenten har för 
erfarenhet som kan 
bidra till studien. 

Har du erfarenhet av att jobba 
på den holländska 
marknaden om inte vilka 
marknader? 

• Faktafrågor 
• IP- modellen 

marknadskunskap 

För att ta reda på 
företagets 
marknadskunskap. 

Hur skulle du rekommendera 
att företag som vill 
internationalisera sig skaffar 
information om den nya 
marknaden? 

• Uppsalaskolan 
• IP-Modellen, 

Marknadskunskap 
• Psykisk Distans 

För att se vart företag 
kan börja i uppstarten av 
sin internationalisering. 

Vad är viktigast att 
undersöka? 

• Psykisk distans 
• Etableringsbarriärer 

Att få experternas syn 
på vad som är viktigt vid 
internationalisering. 

Vad brukar företag glömma 
att undersöka? 

• Psykisk distans 
• Etableringsbarriärer 

Ge respondenten som 
anses vara expert råd 
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om hur misstag kan 
undvikas. 

Om du har arbetat i Holland 
finns de någonting skulle du 
säga är viktigt att veta om det 
landet? 

• Psykisk distans 
• Etableringsbarriärer 

För att få ökad 
förståelse om 
marknaden. 

Vad är det viktigaste för 
företag att tänka på i början 
av processen? 

• Psykisk distans 
• Etableringsbarriärer 
• Etableringsstrategier 

Att få experternas syn 
på vad som är viktigt att 
kolla upp. 

Vad är viktigt att tänka på 
gällande språk? 

• IP- Modellen, 
marknadskunskap 

• Psykisk distans 
• Etableringsbarriärer 

För att se hur olika 
barriärer (språk) kan 
vara ett hinder och hur 
marknadskunskap 
spelar sin roll. 

Vilka lagar anser du är 
viktigast att kolla upp? 

• IP-modellen, 
marknadskunskap 

• Etableringsbarriärer 

Att få experternas syn 
på vad som är viktigt att 
kolla upp. 

Vilken etableringsstrategi 
rekommenderar ni för små 
företag? 

• Etableringsstrategier Att få experternas syn 
på vad som passar små 
företag vid 
internationalisering. 

Vilka kulturella skillnader har 
du stött på? 

• Psykisk Distans 
• Etableringsbarriärer 

Att få höra experternas 
erfarenhet om kulturella 
skillnader de kan stöta 
på. 

Upplever du att det är en hög-
kontext eller låg-kontext 
kultur? 

• Etableringsbarriärer För att ta reda på 
information om 
kulturskillnader. 

Vad är viktigt att tänka på 
gällande kontakter? Finns det 
någon slags kontakt som är 
viktigare än andra? 

• Uppsalaskolan 
• Nätverksmodellen 

För att undersöka 
betydelsen av ett brett 
kontaktnät.  

Har du några förslag för hur 
ett företag ska komma i 
kontakt med företag i andra 
länder/Holland? Vad är viktigt 
att tänka på vid kontakt? finns 
det någonting som är “typiskt 
holländskt” som företag kan 
tänka på? 

• Nätverksmodellen 
• Uppsalaskolan 

Att se eventuella 
tillvägagångsätt vid 
användandet av 
kontakter. Hur nås 
företag i andra länder. 

Några allmänna råd för ett 
företag som vill ge sig in på 
en ny marknad/ den 
holländska marknaden? Vad 

• Etableringsbarriärer 
• Psykisk distans  

Att få experternas råd 
om vilka hinder som kan 
komma att stötas på för 
att därefter kunna 
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fungerade till er fördel och 
vad fungerade inte? Fanns 
det några hinder som ofta 
stöts på? 

analysera hur de kan 
undvikas. 

Har du några kontakter inom 
vården i Holland? Främst 
inom laparoskopisk kirurgi? 

• Faktafrågor 
• Nätverksmodellen 
• Uppsalaskolan 

För att få ökad kunskap 
om marknaden. 

Känner du till någon 
återförsäljare av 
laparoskopiska instrument/ 
kirurgiska instrument som 
verkar i Holland? Har du 
kontakt uppgifter till någon 
återförsäljare? 

• Faktafrågor 
• Nätverksmodellen  
• Uppsalaskolan 

För att få ökad kunskap 
om marknaden. 

Vad är det en återförsäljare 
ofta vill veta eller ha för 
information för att kunna börja 
arbeta med ett företag? 

• Faktafrågor 
• IP-modellen, 

marknadsengagemang 

Att få experternas syn 
på vad som är viktigt att 
kolla upp. 

Finns det några mässor eller 
liknande som du anser är 
fördelaktigt för att komma i 
kontakt med återförsäljare? 

• Faktafrågor 
• IP-modellen, 

marknadskunskap, 
markandsengagemang 

För att få ökad 
förståelse om 
återförsäljare. 

Vet du om det finns en 
databas eller något annat sätt 
för att få veta hur stort antal 
läkare i Holland som arbetar 
med laparoskopisk kirurgi? 
vet du om det går att få 
kontaktuppgifter till dem? 

• Personliga faktafrågor 
• IP-modellen, 

Marknadskunskap 

För att få ökad 
förståelse om 
marknaden.  

 
 
 
 
 
 
! !


