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Sammandrag 

Vid uppstart kan små och medelstora företag ha begränsade resurser, vilket i sin tur kan påverka 

företagens möjlighet att internationalisera. Resurser och kunskap är två förutsättningar för att 

kunna internationalisera, och erhålls bland annat genom socialt kapital. Om det sociala kapitalet 

spelar en viktig roll vid en internationalisering, är frågan hur det påverkar små och medelstora 

företag. Intervjuer genomfördes med VD:ar, grundare samt en exportchef på fem olika företag 

för att undersöka hur företagen har internationaliserat, samt vilken roll det sociala kapitalet har 

spelat. Resultatet visar att inte alla företag behöver ha en initial vilja eller socialt kapital för att 

genomföra en internationalisering. En god relation med samarbetspartners är dock nödvändig för 

att fortsätta expandera och öka omfattningen av den internationella verksamheten. Resultatet 

visar också att det kan finnas olika faser vid en internationalisering, och att dessa kan vara bra att 

känna till för företag för att underlätta en fortsatt internationalisering och skapa en stabilare 

verksamhet på de utländska marknaderna.  

  

Nyckelord: internationaliseringsprocessen, små och medelstora företag, socialt kapital, vilja att 

internationalisera, hastighet, omfattning. 
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1 Inledning 

	
1.1 Bakgrund     

Idag befinner sig vart fjärde företag i Sverige på en utländsk marknad. Det betyder att det svenska 

näringslivet i hög grad är internationaliserat. (Tillväxtverket, 2014) Orsaken till varför företag väljer 

att expandera till utländska marknader är främst för att öka företagets lönsamhet (Agndal och 

Chetty, 2007), men det kan även bero på den hårda konkurrensen eller att hemmamarknaden är 

mättad (Hill och Hult, 2015). Hur företag väljer att internationalisera, om det sker via exempelvis 

export, agentur eller företagsförvärv, och vilka hinder som företagen stöter på i samband med 

internationaliseringen, varierar emellertid kraftigt beroende på bransch och företagets storlek 

(Tillväxtverket, 2014). 

Kunskap och erfarenhet om den utländska marknaden är en förutsättning för att kunna 

internationalisera (Lindstrand, Melén och Nordman, 2011). En stor del av den kunskap och 

erfarenhet som företagen erhåller om nya marknader tillhandahålls genom företagets sociala 

kapital (Agndal, Chetty och Wilson, 2008; Adler och Kwon, 2002). Socialt kapital kan definieras 

som summan av de potentiella och faktiska resurser som finns inbäddade
1
 i och tillgängliga genom 

företagets nätverk av relationer (Nahapiet och Ghoshal, 1998). Det betyder att nödvändig 

kunskap erhålls genom ett företags nätverk av relationer, och ett företag som saknar relationer 

riskerar att hamna i utanförskap. Utanförskap medför att företaget inte kan få åtkomst till den 

nödvändiga kunskapen om den utländska marknaden för att kunna internationalisera (Johanson 

och Vahlne, 2009).  

Socialt kapital kan bidra till att ett företag internationaliserar i en högre hastighet och i 

större omfattning, eftersom socialt kapital minskar de risker som beror på att företaget inte känner 

till den nya marknaden. Hastigheten av en internationalisering innebär den tid det tar för ett 

företag att nå en viss grad av internationalisering, exempelvis antal verksamheter, utländska 

investeringar eller länder som ett företag är verksamt i inom en viss tidsperiod (Hilmersson och 

Johanson, 2016), och omfattningen innebär företagets åtagande
2
 gentemot den nya marknaden. 

Den kunskap som företaget besitter genom sitt sociala kapital, och hur mycket resurser företaget 

väljer att satsa på sin internationella expansion, påverkar hur lång tid internationaliseringen tar 

(Chetty, Johanson och Martín Martín, 2014). 

Det finns studier som visar att en hastig internationalisering, i de allra flesta fall, leder till 

möjligheten att internationalisera i stor omfattning redan från början. Detta beror på att företagen 

snabbare kan skapa stordriftsfördelar samt få möjlighet att snabbare utveckla fler relationer 

																																																								
1
 Från engelskans embedded 

2
 Från engelskans commitment	
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(Chetty, Johanson och Martín Martín, 2014). En hastig internationalisering behöver emellertid inte 

alltid leda till det bästa resultatet (Hilmersson och Johanson, 2015). Långsiktigt, menar vissa 

forskare, kan det vara bättre att inte rusa igenom internationaliseringen (Casillas och Moreno-

Menéndez, 2014; Johanson och Vahlne, 1977). 

 

1.2 Problemformulering 

Det krävs både resurser och kunskap för att företag ska kunna internationalisera. Därför innebär 

en internationalisering en större utmaning för små och medelstora företag
3
, eftersom dessa ofta 

har både begränsade resurser och begränsad kunskap om utländska marknader (Coviello och 

McAuley, 1999; Chetty och Campbell-Hunt, 2003). Det senare kan förklaras av att små och 

medelstora företag kan ha ett mindre omfattande socialt kapital.  

Något som borde tyda på att internationaliseringen inte borde kunna ske annat än stegvis 

är att socialt kapital, som är en avgörande del i en internationalisering, tar tid att skapa eftersom 

tillit och trovärdighet, som är två viktiga byggstenar i en relation, tar tid att skapa (Johanson och 

Vahlne, 2009; Lindstrand, Melén och Nordman, 2011). Ett företag med ansträngd ekonomi kan 

dessutom destabiliseras av att hastigt internationalisera, och en hastig internationalisering kan 

hindra företagets förståelse för den utländska marknaden (Lindstrand, Melén och Nordman, 

2011). Allt detta pekar på att det borde vara fördelaktigt att låta internationaliseringen av små och 

medelstora företag ta tid, samtidigt som det finns andra forskare som snarare visar att ju snabbare 

och intensivare internationaliseringen sker, desto bättre blir resultatet (Chetty, Johanson och 

Martín Martín, 2014). 

Många företag har idag som ambition att hastigt internationalisera, och i stor omfattning, 

men eftersom små och medelstora företag kan ha mindre resurser samt relationellt socialt kapital 

är just dessa företag intressanta att undersöka. Denna uppsats ämnar därför bidra med en större 

förståelse för hur små och medelstora företag går tillväga när de internationaliserar, och vad som 

är viktigt att tänka på för att företaget ska få en så stabil och lönsam internationalisering som 

möjligt. Det relationella sociala kapitalet spelar en stor roll vid en internationalisering, men hur 

stor roll spelar det relationella sociala kapitalet? 

 

1.3 Syfte och frågeställning      

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur en internationalisering av små och medelstora 

företag går till. Syftet kommer att besvaras med följande frågeställningar: 

																																																								
3
 Små och medelstora företag definieras av Europeiska kommissionen (2003/361/EG) som ett företag som har färre 

än 250 anställda och en årlig omsättning som inte överstiger 50 miljoner euro eller en balansomslutning som inte 

överstiger 43 miljoner euro.  
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• Hur påverkar det sociala kapitalet små och medelstora företags internationalisering? 

• Hur påverkar socialt kapital hastigheten och omfattningen av en internationalisering hos 

små och medelstora företag?   

  

2 Teoretisk referensram 

	
2.1 Internationaliseringsprocessen 

Företag väljer att internationalisera när de ser affärsmöjligheter på utländska marknader (Johanson 

och Vahlne, 2009). Denna internationalisering kan ske på flera sätt, till exempel genom export, 

agenturer, företagsförvärv eller sammanslagningar. Många forskare har intresserat sig för hur en 

internationalisering av företag går till från beslut till genomförande. Den dominerande forskningen 

inom det här området är Johanson och Vahlnes forskning från 1977, där de kommer fram till att 

företag gradvis expanderar sin verksamhet internationellt. Det är en långsam process som sker 

över tid eftersom den internationella expansionen möjliggörs av kunskap och erfarenhet 

(Johanson och Vahlne 1977; 1990; 2009). Det här kallar Johanson och Vahlne (1977) för 

internationaliseringsprocessen. 

I en senare forskning, från 2009, kommer Johanson och Vahlne fram till att företag är 

kopplade till varandra genom mer eller mindre komplexa och osynliga mönster av nätverk, som 

utgörs av relationer. Företag väljer att expandera till marknader dit de har en anknytning och det 

är främst innanförskap
4
 i relevanta nätverk som avgör ett företags framgång i en 

internationalisering. Det beror på att relationer skapar möjligheter för företag att få tillgång till 

kunskap om den nya marknaden (Johanson och Vahlne, 2009) och minskar både osäkerheten och 

risken som en internationalisering medför (Welch och Luostarinen, 1988), samt hjälper till att 

identifiera affärsmöjligheter. Motsatsen till innanförskap, det vill säga utanförskap
5
, innebär att 

företaget befinner sig utanför relevanta nätverk, vilket gör det svårare för företaget att få tillgång 

till viktig kunskap och kontakter. (Johanson och Vahlne, 2009) 

Kontakter och relationer är socialt konstruerade och skapas i vissa fall redan innan 

företaget grundas. Förtroende och åtagande är två viktiga komponenter i en relation, och skapar 

förutsättningar för kunskapsbildande. Åtagande är till exempel övertygelsen om att en fortsatt 

relation är ömsesidigt fördelaktigt, och förtroende bygger på tillit och trovärdighet. Ett företag 

som har ett starkt åtagande gentemot en samarbetspartner blir bundet till relationen eller 

marknaden då det blir tvunget att investera resurser, exempelvis i form av personal, kompetens, 

tid eller pengar. Relationer är tidskrävande och kostsamma att bygga, men på grund av dess natur 

																																																								
4
 Från engelskans insidership 

5 Från engelskans outsidership	
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är de svåra för en utomstående att värdera och bedöma omfattningen av eller vilka investeringar 

som har krävts för att skapa dem. (Johanson och Vahlne, 2009) Därför är de en värdefull resurs 

för företag (Ibid.), som dessutom medför marknadsspecifika fördelar (Oviatt och McDougall, 2005; 

Lindstrand, Melén och Nordman, 2011). 

  

2.1.1 Viljan att internationalisera 

Det finns ett nära samband mellan attityd och beteende vid en internationalisering. Företagens 

attityd gentemot en internationalisering är den underliggande orsaken till att företag fattar beslutet 

om att internationalisera, och erfarenhet av internationella aktiviteter influerar dessa attityder. 

(Johanson och Wiedershem Paul, 1975) Små och medelstora företag väljer i första hand att 

internationalisera för att öka företagets lönsamhet och för att få möjlighet att växa (Agndal och 

Chetty, 2007). Viljan att internationalisera kan yttra sig i hur stort åtagande i form av resurser ett 

företag lägger ner på den nya marknaden, eller att företaget anpassar sitt namn till en internationell 

marknad. (Johanson och Wiedershem Paul, 1975). 

Viljan att internationalisera kan hämmas om företaget har många relationer med företag 

som befinner sig geografiskt nära, eftersom det kan bidra till att det finns en stark lojalitet mellan 

de olika aktörerna i den lokala regionen, vilket hindrar dem från att söka upp nya 

samarbetspartners. (Laursen, Masciarelli och Prencipe, 2012) 

 

 2.2 Socialt kapital 

Internationaliseringsprocessen beskriver hur företag utvecklar och får tillgång till socialt kapital allt 

eftersom företag initierar, etablerar och fördjupar sina internationella relationer (Johansson och 

Vahlne, 2009). Socialt kapital gör det möjligt för företag att få tillgång till både materiella och 

immateriella resurser som andra företag och individer besitter och spelar därför en viktig roll vid 

en internationalisering (Agndal, Chetty och Wilson, 2008; Agndal och Chetty, 2007). Nahapiet 

och Ghoshal (1998:234) ger följande definition av socialt kapital: “[Social capital is] the sum of 

actual and potential resources embedded within, available through, and derived from the network 

of relationships possessed by an individual or social unit.”  

Socialt kapital är ett användbart begrepp som förklarar uppkomsten, tillväxten och 

funktionen av nätverksrelationer (Tsai, 2000) och är i högsta grad dynamiskt, eftersom dess 

struktur och ekonomiska dimensioner förändras över tid (Agndal, Chetty och Wilson, 2008). Både 

det sociala kapitalet och nyttan av det sociala kapitalet kan skifta under internationaliseringens 

gång, och kan av denna anledning inte ses som en statisk form av kapital som alltid positivt påverkar 

den internationella expansionen. (Lindstrand, Melén och Nordman, 2011)  



	 8 

Nahapiet och Ghoshal (1998) och Tsai och Ghoshal (1998) delar upp socialt kapital i tre 

underkategorier för att klargöra begreppet. De pratar om det strukturella, det kognitiva och det 

relationella sociala kapitalet, vilket är tre dimensioner som samspelar med varandra. Den 

strukturella dimensionen förklarar hur de olika aktörerna i ett nätverk är sammankopplade med 

varandra och hur de interagerar. (Nahapiet och Ghoshal, 1998) Det förklarar även var i nätverket 

ett företag är positionerat, det vill säga hur företaget förhåller sig till de andra företagen i ett 

nätverk, eftersom det påverkar företagens möjlighet att få tillgång till kritiska resurser (Tsai och 

Ghoshal, 1998; Tsai, 2000). Den kognitiva dimensionen innebär att företag delar ett gemensamt 

språk och sociala koder som främjar förståelsen för de mål och visioner som företagen delar, och 

den relationella dimensionen innefattar det förtroende som finns inbäddat i de olika relationerna. 

(Tsai och Ghoshal, 1998) 

  

2.2.1 Den relationella dimensionen av socialt kapital 

Den relationella dimensionen handlar om företagens trovärdighet och tillit till varandra inom ett 

nätverk. Både tillit och trovärdighet minskar opportunistiskt beteende. (Tsai och Ghoshal, 1998; 

Tsai, 2000) Tillit skapar möjlighet att få tillgång till information, och ett företag som besitter 

information får en fördelaktig positionering inom ett nätverk eftersom företaget blir värdefullt för 

de andra företagen inom samma nätverk. Detta kan medföra möjligheter som exempelvis utbyte 

av mer känslig information eller tillgång till viktiga resurser, vilket ytterligare fördjupar relationerna 

och positioneringen i nätverket. (Tsai, 2000) De fördelar som en gynnsam position i ett nätverk 

medför kan enbart uppnås om företagen upplever att de andra företagen i nätverket är trovärdiga. 

Vidare handlar den relationella dimensionen även om de skyldigheter och förväntningar som 

företag har i förhållande till sina befintliga relationer med andra företag (Nahapiet och Ghoshal, 

1998). 

Granovetter (1973) diskuterar betydelsen av relationer och förklarar att relationer är 

absolut nödvändiga för att skapa affärsmöjligheter, då det utan relationer är svårt att upptäcka 

möjligheter. De personliga relationerna mellan två individer är bundna till storskaliga sociala 

nätverk som sträcker sig bortom individens kontroll, (Granovetter, 1973) vilket gör att företag är 

inbäddade i nätverk av relationer (Nahapiet och Ghoshal, 1998), eftersom de företag som de har 

en relation till även i sin tur har ytterligare relationer (Johanson och Vahlne, 2009). Ju fler relationer 

ett företag har, desto djupare förankrad är företaget i nätverket och desto mer information utbyts 

mellan de olika parterna i nätverket (Agndal, Chetty och Wilson, 2008). Det kan förklaras med 

att företagen gynnas av “spillovers” från andra företags sociala nätverk (Laursen, Masciarelli, 

Prencipe, 2012). Det sociala kapitalet ger därför företag oändliga möjligheter att utöka sin 

kunskapsbas genom sina direkta och indirekta affärsrelationer (Johanson och Vahlne, 2009) och 
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är viktiga vid en internationalisering då de fungerar som en bro till nya marknader, ökar 

effektiviteten (Nahapiet och Ghoshal, 1998) och lägger grunden till skapandet av nya relationer 

(Agndal, Chetty och Wilson, 2008).  

  

2.3 Hastighet 

Enligt internationaliseringsprocessen ökar företag gradvis sin internationella närvaro, och kunskap 

om den utländska marknaden är nyckeln till en fördjupad internationalisering (Johanson och 

Vahlne, 1977; Lindstrand, Melén och Nordman, 2011). Hastighet är en viktig aspekt av ett företags 

strategi, samtidigt som företagets resurser bör vägas mot den förväntade avkastningen (Chetty, 

Johanson och Martín Martín, 2014). För att kunna förstå hastighet i förhållande till en 

internationalisering behövs en tydlig definition. Den definition som Johanson och Vahlne (2009) 

har givit är den tid det tar för ett företag att erhålla kunskap om den internationella marknaden 

tillsammans med graden av åtagande. Detta betyder att hastigheten av en internationalisering 

beror på hur snabbt företaget erhåller kunskap om den nya marknaden. Chetty, Johanson och 

Martín Martíns (2014) teorier bygger vidare på internationaliseringsprocessen av Johanson och 

Vahlne (2009), men definierar hastighet i dess riktiga bemärkelse, vilken är tiden multiplicerat med 

sträckan. Sträckan kan i det här fallet, för att beskriva en internationalisering, definieras som hur 

långt ett företag kommit i internationaliseringsprocessen. Det är till exempel hastigheten av den 

internationella expansionen sett i antal verksamheter, utländska investeringar och länder som ett 

företag är verksamt i över tid (Hilmersson och Johanson, 2016). 

Det finns olika faktorer som påverkar hastigheten av en internationalisering. En tidig 

internationalisering bidrar till en ökad hastighet av internationaliseringen. Ökad kunskap och 

tillgång till mer information bidrar även det till en hastigare internationalisering eftersom kunskap 

minskar osäkerheten. (Chetty, Johanson och Martín Martín, 2014) En för hastig internationalisering 

kan däremot vara destabiliserande för små och medelstora företag som ofta har begränsade 

resurser (Chetty and Campbell-Hunt, 2003; Lindstrand, Melén och Nordman, 2011). 

  

2.4 Omfattning 

Omfattningen i en internationalisering innefattar dimensionerna bredd och åtagande. Bredd 

innebär den geografiska räckvidd eller antalet platser i form av marknader och/eller länder som 

företaget säljer produkter eller tjänster i (George, Wiklund och Zahra, 2005). Bredden kan till 

exempel mätas i antal länder som företaget exporterar till, antal dotterbolag som det äger 

utomlands, diversiteten av dess utländska marknader och det fysiska och/eller kulturella avståndet 

mellan de länder som företaget är aktivt i (Casillas och Acedo, 2013). 



	 10 

Den andra dimensionen, åtagande, kan mätas genom att titta på hur stor andel av 

företagets totala omsättning som utgörs av export, eller genom att titta på hur mycket resurser 

gentemot företagets totala resurser som företaget lägger ner på sin internationella verksamhet. 

Ett företag som exempelvis har ett dotterbolag och produktionsanläggningar utomlands lägger 

ner mycket resurser på sin utländska verksamhet och har därför ett starkt åtagande utomlands. 

Export medför lägre risk och innebär därför ofta ett lägre åtagande än exempelvis ett dotterbolag. 

Företagets etableringsform kan således ge en indikation på graden av åtagande, då olika 

etableringsformer medför olika mycket risk och kräver olika mycket resurser. (Casillas och Acedo, 

2013)  

Forsgren och Johanson (2010) menar att ett företag stegvis ökar sitt åtagande till den 

internationella marknaden när marknaden är förhållandevis stabil och företaget förväntar sig en 

viss avkastning. Internationellt åtagande medför möjligheter, men även beroende, vilket är en risk, 

eftersom företaget investerar resurser. Åtagande och investeringar är dock inte utbytbara 

begrepp. Åtagande sker ofta i form av kontrakt eller löften till andra aktörer på marknaden, och 

är nära sammankopplat med beroende och möjligheten att avsluta den internationella närvaron, 

medan investeringar är faktiska resurser som företaget lägger ner. Åtagande medför uppoffringar 

och företaget förväntar sig därför en viss avkastning och vinning av dessa uppoffringar. (Forsgren 

och Johanson, 2010) 

 

2.5 Analysmodell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Hastigheten och omfattningen av internationaliseringen påverkas av det sociala kapitalet och företagets 

vilja att internationalisera. 

   

Viljan att 
internationalisera 

Socialt kapital 
Relationella 
dimensionen 

Omfattning 
Bredd 
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Hastighet 
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Figur 1 är en analysmodell som beskriver små och medelstora företags internationalisering, och 

innefattar företagens vilja att internationalisera, deras sociala kapital och hur detta påverkar 

hastigheten och omfattningen i en internationalisering. Analysmodellen är baserad på Casillas och 

Acedos (2013) och Oviatt och McDougalls (2005) modeller, anpassade till uppsatsens 

frågeställningar.  

Modellen förklarar hur de olika delarna i en internationalisering påverkar varandra. Den 

främsta anledningen till varför viljan att internationalisera skapas hos företag är för att de vill öka 

lönsamheten och växa (Agndal och Chetty, 2007). Viljan att internationalisera kan yttra sig i hur 

stort åtagande i form av resurser ett företag lägger ner på den nya marknaden (Johanson och 

Wiedershem Paul, 1975). Socialt kapital kan både bidra till och begränsa ett företags vilja att 

internationalisera (Laursen, Masciarelli och Prencipe, 2012). 

För att det ska vara möjligt för ett företag att internationalisera krävs både resurser och 

kunskap, vilket erhålls genom företagets sociala kapital (Johanson och Vahlne, 2009). Den 

relationella dimensionen inom det sociala kapitalet syftar till trovärdigheten och tilliten mellan 

företag, och leder till olika positioneringar inom ett nätverk. En attraktiv positionering leder till en 

ökad möjlighet att få tillgång till nödvändiga resurser för att kunna internationalisera. (Tsai, 2000) 

Socialt kapital har därför förmågan att både underlätta och påskynda en internationalisering 

(Chetty, Johanson och Martín Martín, 2014). Kunskap, som kan härledas ur socialt kapital, bidrar 

till ytterligare åtagande (Forsgren och Johanson, 2010). Kunskap om marknaden och åtagande är 

viktigt för att lyckas väl med en internationalisering och bidrar till att internationaliseringen kan ske 

i högre hastighet, samt ge bättre resultat (Chetty, Johanson och Martín Martín, 2014). En hög 

hastighet kan däremot också bidra till att företaget destabiliseras (Lindstrand, Melén och 

Nordman, 2011). 

Slutligen finns det ett samband mellan hastighet och omfattning, eftersom en ökande 

internationaliseringshastighet påverkar åtagande och därför omfattningen av internationaliseringen 

(Casillas and Acedo, 2013). Ju större omfattningen av den internationella investeringen under en 

viss tidsperiod är, desto snabbare kommer internationaliseringen att ske (Lindstrand, Melén och 

Nordman, 2011). 

 

3. Metod 

	
3.1 Metodval  

För att kunna studera hur personer som arbetar på små och medelstora företag upplever hur 

internationaliseringen av deras företag har gått till bygger uppsatsen på en kvalitativ 

forskningsdesign (Bryman och Bell, 2015:406). Den kvalitativa forskningsdesignen gjorde det 
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möjligt att fånga flera dimensioner, i det här fallet socialt kapital, hastighet och omfattning (Bryman 

och Bell, 2015:213). En korsfallsanalys har genomförts, vilket har möjliggjort jämförandet av 

exempelvis tillvägagångssätt, aktiviteter och processer hos de studerade företagen, för att sedan 

kunna analysera detta i ett större perspektiv (Kahn och VanWynsberghe, 2008). 

Semistrukturerade intervjuer genomfördes eftersom de kunde generera mer detaljerade svar än 

vad till exempel enkäter eller strukturerade intervjuer hade kunnat göra (Bryman och Bell, 

2015:481). Den semistrukturerade intervjun är flexibel och ger möjlighet att avvika från den 

befintliga intervjuguiden för att ställa förtydligande följdfrågor (Bryman och Bell, 2015:213).  

  

3.2 Val av undersökningsområde 

Samtliga fall som ingår i studien valdes genom ändamålsenligt urval, då detta gör det möjligt att få 

relevant information baserat på vad uppsatsen avser studera (Bryman och Bell, 2015:430). För att 

de studerade företagen inte skulle skilja sig åt för mycket behövde de uppfylla följande kriterier: 

De behövde passa in i EU:s definition av vad som är ett litet till medelstort företag och de fick 

tidigast ha etablerats runt år 2000. Detta var viktigt av två skäl: Informanterna behövde kunna ge 

tillräckligt mycket information angående företagets internationalisering, och äldre företag har 

internationaliserat i en annan tid med andra förutsättningar. För att försäkra oss om att företagen 

möter liknande utmaningar och möjligheter valdes enbart företag inom samma bransch, närmare 

bestämt modebranschen. Ändamålsenligt urval går inte generalisera, men är vanligt 

förekommande vid kvalitativa studier då det studerade objektet, på grund av att det uppfyller vissa 

kriterier, kan svara på forskningsfrågan (Bryman och Bell, 2015:431). 

Företagen hittades via google.com med sökorden svenska modeföretag och svenska 

klädföretag, och via databasen Retriever Business undersöktes alla funna företag för att se om de 

passade in på urvalskriterierna. Totalt kontaktades 30 stycken företag som passade in på 

urvalskriterierna via e-mail med en kort förklaring om uppsatsens syfte och varför de kontaktades. 

För att få ett så giltigt material som möjligt preciserades i det utskickade mailet att det var önskvärt 

att intervjua endast de personer på företaget som har kunskap och erfarenhet om dess 

internationalisering (Gibbert, Ruigrok och Wicki, 2008). Sju företag svarade, varav fem ledde till 

intervjuer som planerades in efter deras önskemål, antingen på företagets kontor eller över 

telefon. Sammanlagt intervjuades fem personer på fem olika företag. Det kan diskuteras om antalet 

intervjuer var för få, men eftersom de fem personer som intervjuades var grundare, VD eller 

exportchef och har bäst kännedom om internationaliseringen på respektive företag, ansågs antalet 

intervjuer vara tillräckligt för att kunna genomföra en korsfallsanalys (Eisenhardt, 1989).  
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3.3 Operationalisering och forskningsfråga 

Målet med denna uppsats är att ta reda på hur socialt kapital påverkar hastigheten och 

omfattningen av en internationalisering eftersom detta inte har studerats i relation till varandra i 

större utsträckning. Innan detta kunde studeras skapades ett teoretiskt ramverk utifrån tidigare 

forskning. Analysmodellen formades sedan utifrån det teoretiska ramverket och anpassades till 

uppsatsens frågeställningar. För att studera hur socialt kapital, hastighet och omfattning påverkar 

varandra formulerades intervjufrågor med utgångspunkt i analysmodellen (se bilaga 1). 

Intervjufrågorna inspirerades av Zaheer, McEvily, och Perrones (1998) forskning, där frågorna 

formulerades för att passa en kvalitativ studie. Hur företagets vilja att internationalisera såg ut 

belystes genom att ställa frågor om företagets första internationella expansion, samt varför och 

hur företaget valt att expandera utomlands. Socialt kapital fångades genom att bland annat ställa 

frågor om hur företaget först kommit i kontakt med den utländska marknaden, samt relevanta 

kunder och leverantörer. Den relationella dimensionen av det sociala kapitalet fångades genom 

att ställa frågor om hur kommunikationen mellan företaget och dess samarbetspartners både ser 

ut och upplevs. Även frågor rörande tillit och förtroende berördes. Hastighet fångades genom att 

bland annat ställa frågor om informanternas subjektiva uppfattning om hur snabbt 

internationaliseringen skett, och ifall de hade gjort någonting annorlunda om de hade fått möjlighet 

att göra om internationaliseringen idag. Slutligen fångades omfattning genom att ställa frågor 

angående resurser, antal länder företagen är etablerade i, etableringsform samt hur deras 

internationella närvaro har utvecklats sedan start. 

 

3.4 Datainsamling  

Litteraturen hämtades huvudsakligen från databaserna Scopus, Business Source Complete och 

Retriever Business via Uppsala universitetsbiblioteks söktjänst, med sökord som social capital, 

speed of internationalization, commitment, och small and medium-size enterprises.  

För att kunna besvara forskningsfrågorna genomfördes semistrukturerade intervjuer. I 

första hand genomfördes personliga intervjuer då detta har fördelen att minska risken för 

missförstånd, och i de fall där informanterna hade ont om tid genomfördes telefonintervjuer. 

(Bryman och Bell, 2015:215) För att få mer underlag om företagen och för att kunna styrka och 

bekräfta påståenden användes sekundärdata i form av årsredovisningar samt information från 

företagens egna hemsidor (Gibbert, Ruigrok och Wicki, 2008). 

  

3.4.1 Bakgrundsinformation fallföretag 

Följande personer intervjuades: Johan Graffner, VD på Tshirt store och medgrundare av 

Dedicated, Emelie Mårtensson, VD och grundare av 5PREVIEW, Linn Frisinger, VD och en av två 
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grundare av Swedish Stockings, Jonas Helletin, exportchef på Elvine och Ola E. Bernestål, en av 

tre grundare av TID Watches.  

  

3.4.1.1 Dedicated 

Dedicated bildades 2012 av det kreativa teamet från Tshirt store, som har funnits sedan 1995. 

Företaget skapades för de människor som är dedikerade till t-shirts. Det är ett hållbart streetwear-

varumärke som skapar t-shirtar i GOTS
6
, Fairtrade certifierad bomull och återvunnet tyg. 

(Dedicated, 2017) Dedicated är det varumärke som kommer att ta över när Tshirt store har 

avvecklats (Graffner, intervju 2017-05-04). 

  

3.4.1.2 5PREVIEW  

5PREVIEW grundades år 2008 av Emeli Mårtensson i Italien. Företaget flyttade till New York och 

sedan till Stockholm, där de nu har sitt huvudkontor. I början trycktes enstaka t-shirtar hemma 

hos grundaren av företaget, men märket har idag haft fullständiga kollektioner i cirka fem år. 

(Mårtensson, intervju 2017-05-08) 

  

3.4.1.3 Swedish Stockings 

Swedish Stockings grundades 2013 av Nadja Forsberg och Linn Frisinger i Stockholm. De hade 

insett att det inte fanns några miljövänliga strumpbyxor på marknaden och lanserade därför 

världens första hållbara strumpbyxvarumärke. Strumpbyxorna produceras i återvunnen nylon, och 

deras fabriker är fria från avfall, drivs av solceller och renar allt vatten som används vid 

färgningsprocessen. (Swedish Stockings, 2017) 

  

3.4.1.4 TID Watches 

TID Watches grundades 2013 av Ola E. Bernestål, Petrus Palmér samt designstudion Form Us 

With Love. TID Watches strävar efter att erbjuda ikoniska produkter med äkta värde över tid. 

Med ett begränsat utbud av unika delar producerar de kvalitetsklockor att bära varje dag. (TID 

Watches, 2017) 

 

3.4.1.5 Elvine 

Elvine grundades i Göteborg år 1999 av Daniel Mänd. Företaget skapar “sofistikerade kläder för 

osofistikerat beteende”, och inspireras av städernas oraffinerade subkulturer och arvet från ett 

traditionellt hantverk. De vill skapa kläder som gör dig bekväm varje dag och överallt, och 

																																																								
6
 Global Organic Textile Standard, GOTS, är en internationell märkning för ekologiska produkter som garanterar att 

de lever upp till både sociala och miljömässiga krav. (Global standard, 2017) 
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kollektionerna är inspirerade av sena nätter, Göteborg, japanska människor och resor. (Elvine, 

2017) 

 

3.4.1.6 Jämförande tabell över fallföretagen 

  Tabell 1. Nyckeltal för fallföretagen. Informationen är hämtad från respektive företags årsredovisning. 

 

 

3.4.2 Intervjuer 

Intervjuerna genomfördes i enlighet med följande forskningsetiska principer: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informanterna blev informerade om 

syftet med uppsatsen, att medverkan var frivillig och de hade rätt att avbryta sin medverkan. De 

blev också informerade om att den intervju som skulle genomföras enbart skulle användas i den 

aktuella uppsatsen. Intervjun påbörjades när informanterna givit sitt samtycke. Informanterna gick 

alla med på att deras namn, titel och företagsnamn kunde användas i uppsatsen. (Vetenskapsrådet, 

2002) Samtliga informanter blev också tillfrågade om de gick med på att intervjuerna spelades in. 

När detta var säkerställt påbörjades intervjuerna. En bred fråga som “Vad är din roll på företaget?” 

fick inleda intervjun, och därefter fortsatte intervjun med specifika, men öppna, frågor som 

utformats med avstamp i analysmodellen, i syfte att ge informanterna möjlighet att prata fritt 

(Bryman och Bell, 2015:222). Under varje huvudfråga fanns underfrågor som både fungerade som 

följdfrågor och checklista som kunde prickas av när informanterna givit tillräckligt omfattande svar. 

Varje fråga var noga formulerad för att undvika tvetydigheter. 

Vid intervjuerna deltog båda författarna. Den ena författaren ställde frågor medan den 

andra förde anteckningar och fyllde i med följdfrågor eller förtydligande frågor vid behov. Samtliga 

intervjuer spelades in med hjälp av mobiltelefon och dator för att säkerhetsställa att ingen viktig 

information gick till spillo och för att i efterhand kunna transkribera (Bryman och Bell, 2015:493). 
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Tre intervjuer genomfördes personligen på respektive företags kontor och två stycken över 

telefon. Intervjuerna varierade i tid där den kortaste tog 30 minuter och den längsta tog 50 

minuter. 

 

3.5 Analys av data 

Transkriberingen av intervjuerna genomfördes samma dag som intervjun ägt rum, och när samtliga 

intervjuer var avklarade, transkriberade och allt underlag insamlat påbörjades databearbetningen. 

Innan analysarbetet påbörjades läste båda författarna igenom allt insamlat material. Därefter följde 

analysarbetet av de transkriberade intervjuerna en steg-för-steg-process. Detta skedde på följande 

sätt: Utifrån det transkriberade materialet skrevs nyckelord ner vid sidan av intervjuerna, för att 

lättare se vad svaren handlade om. För att sedan få en bättre överblick delades nyckelorden in i 

olika teman, kopplade till analysmodellen. Detta arbetet gjordes enskilt, och jämfördes sedan, samt 

diskuterades för att reda ut eventuella skiljaktigheter. Varje citat klipptes sedan ut, markerades 

med personidentitet och lades i ett kuvert som motsvarade temat på kodningen. Genom 

sökverktyg på datorn gick det alltid att härleda citaten och finna resten av kontexten. Därefter 

lades alla citat inom ett och samma tema ut på ett bord. Citaten som innefattade samma nyckelord 

lades i samma hög, vilket underlättade analysarbetet, eftersom det då gick lättare att finna mönster 

och samband. (Hedin, 1996) 

 

Tabell 2. Illustration av kodningsarbetet. 
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4. Resultat och analys    

	
4.1 Viljan att internationalisera  

För TID Watches, Swedish Stockings och Dedicated fanns tanken att de skulle finnas 

internationellt redan från början. Dessa företag valde därför att använda sig av ett internationellt 

fungerande namn. 

 

“Det var tanken hela tiden. Sverige är en alldeles för liten marknad om man vill bli jättestor, och det visste 

vi hela tiden. Det var därför vi tog namnet som vi gjorde, och det var därför vi inte tog ett svenskt namn. Vi 

tog något som anspelar på var vi kommer ifrån, vi vet ju att modeexporten från Sverige är jättestark.”  

– Swedish Stockings VD  

Att anpassa sitt namn för en internationell marknad, menar Johanson och Wiedershem Paul 

(1975) är ett av de tydligaste tecknen på viljan att internationalisera. TID Watches grundare 

berättade att deras varumärke är tänkt att vara ett varumärke utan landsgränser, och som istället 

tilltalar personer som förstår deras koncept, eftersom den svenska marknaden är för liten och att 

det inte finns tillräckligt med kunder som är intresserade av att köpa deras nischade produkt. Hos 

5PREVIEW och Elvine fanns inte en initial vilja att internationalisera, utan den har tillkommit efter 

hand. Däremot menar Elvines exportchef att om ett företag anställer en person som enbart ska 

arbeta med den utländska expansionen, och sköta de internationella marknaderna, så finns det en 

stark vilja från företagets sida att internationalisera. 

  

“Det började inte med en supertydlig strategi, utan någonstans börjar man känna att man behöver/vill sälja 

på fler marknader.”      

 – Elvines exportchef 

  

Elvine arbetade från början inte aktivt med att internationalisera, utan har internationaliserat lite i 

taget. När de väl beslutade sig för att expandera, och viljan var stark, lyckades de bra, vilket det 

också gjorde för de övriga företagen. 5PREVIEW internationaliserade i anslutning till uppstart trots 

att det där inte heller funnits någon initial vilja. Att företagets attityd till att internationalisera är 

den underliggande orsaken till att genomföra en internationalisering (Johanson och Wiedershem 

Paul, 1975) stämmer därför inte för samtliga företag.  

Samtliga informanter berättade att de ställde ut på modemässor, exempelvis Seek i Berlin 

eller Revolver i Köpenhamn, och att det är dyrt att ställa ut på dessa mässor. De företag som 

satsade mest pengar på dessa mässor var Dedicated och Elvine. Detta syns till exempel i Elvines 

årsrapport där de förklarar att de under 2016 har satsat mycket på mässor, och att detta lett till 

bra respons (Elvine, 2016). Företaget har alltså lagt ner mycket resurser på sin internationalisering, 
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och ju mer resurser företag är villiga att lägga ner på sin internationalisering, desto starkare är viljan 

att internationalisera (Johanson och Wiedershem Paul, 1975). 5PREVIEW hade slutat ställa ut på 

dessa mässor eftersom det kostade för mycket pengar, och för att de ansåg att det inte gav 

företaget någonting. Detta kan förklaras med, som Agndal och Chetty (2007) säger, att små och 

medelstora företag i första hand väljer att internationalisera för att öka företagets lönsamhet och 

skapa möjlighet att växa. 

 

4.2 Socialt kapital 

Samtliga informanter belyste vikten av kontakter. TID Watches uppgav att kontakter kan vara 

avgörande för ett företag:  

  

“Kontakter kommer alltid att vara avgörande [...]. Det är drivkraften i början som är det viktigaste [...], men 

sen är man alltid beroende av att man får bra hjälp. [...] För mig har det varit viktigt för att veta hur jag ska 

gå, men sen är det upp till mig hur jag förvaltar det.” 

– TID Watches grundare 

  

För Swedish Stockings och 5PREVIEW har det inte varit svårt att etablera sig på de utländska 

marknaderna på grund av att de fick den uppmärksamhet de fick, både lokalt och internationellt 

vid uppstart. Företagen blev kontaktade av distributörer och agenter som ville jobba med dem, 

och det sociala kapitalet var i deras fall inte avgörande i början av den internationella expansionen. 

Detta är motsägelsefullt då Agndal och Chetty (2007) menar att socialt kapital spelar en viktig roll 

vid en internationalisering. För TID Watches, Dedicated och Elvine har kontakterna haft stor 

betydelse vid internationaliseringen. Dedicateds grundare hade jobbat i modebranschen i 20 år 

och hade med sig kontakter sedan tidigare, och både Dedicated och Elvine hade tidigare jobbat 

med flera av deras samarbetspartners i andra sammanhang. Vad gäller TID Watches tror 

grundaren att deras initiala framgång beror på att en av deras ägare, Form Us With Love, som är 

en prisad designstudio, bidragit med ett stort nätverk samt plattformar att sprida varumärket på. 

  

“[...] att vi fick ett sådant genomslag i början, det var ju för att Form Us With Love, [...] våra partners, hade 

ett extremt stort nätverk. De har blivit utnämnda till ett av världens mest inflytelserika designföretag, så att 

när vi lanserade skickade vi ut till deras nyhetsbrev och deras pressregister som delade allting.”  

– TID Watches grundare 

  

Det sociala kapitalet har alltså spelat en stor roll vid dessa företags internationalisering och hjälpt 

dem att skaffa nya samarbeten, samt skapa en efterfrågan på deras produkter, vilket då stämmer 

överens med Agndal och Chetty (2007). 
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Eftersom Swedish Stockings inte hade något initialt kontaktnät valde de att skaffa sig ett 

så kallat Advisory Board som senare, enligt Swedish Stockings årsredovisning (2016), blev deras 

styrelse.  

  

“[...] vi skaffade ganska fort en så kallat Advisory Board som är som en styrelse ungefär och [...] det fick vi 

tack vare att många duktiga personer i Sverige tyckte att det här var en bra idé [...]. Så då har vi vår Advisory 

Board [...] och de i sin tur gav oss ett fantastiskt kontaktnät.” 

– Swedish Stockings VD 

 

Idag har kontakterna större betydelse för Swedish Stockings än de hade från början, eftersom 

kontakterna idag hjälper dem att finna nya samarbeten samt hjälper dem att komma ut på nya 

marknader. Socialt kapital är inte en statisk form av kapital, och i Swedish Stockings fall har det 

sociala kapitalet och nyttan av det sociala kapitalet skiftat under internationaliseringens gång, såsom 

Lindstrand, Melén och Nordman (2011) förklarar att det gör. 

Kommunikationen med samarbetspartners skiljer sig åt beroende på vad som fungerar 

bäst för respektive företag.  

  

“Det finns många marknader där man inte pratar så jättebra engelska [...] och då blir mejlen en bra mellan-

kanal att kommunicera i. [...] på mejl går det ändå att knacka sig igenom på ett bra sätt.” 

– Elvines exportchef 

  

“De distributörerna som automatiskt har gått bra har vi lagt hur mycket tid på som helst, så med Japan 

kanske vi pratar i telefon två, tre dagar i veckan. Det är intensiv kontakt alltifrån ordnar, releasematerial, 

frågor om olika saker, så det är som att ha kollegor. Vi jobbar och pratar med dem hela tiden.” 

– TID Watches grundare 

  

“Vi har till exempel en gemensam dropbox som vi uppdaterar med allt material. Där har de allt som de 

behöver: bilder, pressmeddelanden, lookbooks, orderforms – allt. Sen pratar jag med dem på mejl en gång 

om dagen, Skype en gång i veckan, till varannan vecka ungefär.” 

– Swedish Stockings VD 

  

Detta är en förutsättning för att den kognitiva dimensionen av socialt kapital ska fungera och 

innebär att de företag som delar samma språk och sociala koder får en ökad förståelse för 

gemensamma mål och visioner (Tsai och Ghoshal, 1998).  
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4.2.1 Relationella dimensionen 

Enligt grundarna på företagen 5PREVIEW, Swedish Stockings och TID Watches är den personliga 

kontakten med samarbetspartnerna mycket viktig. De förklarar även att det är viktigt att träffas 

och kommunicera regelbundet: 

  

“[...] man ska skicka lego till deras [samarbetspartnernas] barn på barnens födelsedagar, choklad och 

blommor och sånt. Den personliga kontakten är a och o för att överhuvudtaget få ha en produktion hos 

dem.” 

– 5PREVIEWs VD  

  

“Jag har investerat mycket i tid att vara där, jag har varit i Japan två eller tre gånger per år sedan vi började 

jobba där. Jag har haft med mig min familj dit och det var ju en dundersuccé. Jag förstod inte att det var så 

hedersamt, men då fick vi treatment.” 

– TID Watches grundare 

 

Det går bäst för de samarbetspartners där det finns en fungerande kommunikation: 

  

“[...] de känner varumärket, de kan storyn, de känner mig, de känner [den andra grundaren] och då kan de 

kommunicera [varumärket] bättre. [...] kommunikationen är a och o.” 

– Swedish Stockings VD 

  

Det är de personliga kontakterna som har gjort att tillit och förtroende ökat mellan företagen och 

deras samarbetspartners, och detta har även givit dem olika fördelar. 5PREVIEW fick tillgång till 

produktionsanläggningar på grund av den personliga kontakten, TID Watches blev värdefullt 

behandlade, och Swedish Stockings har lyckats öka försäljningen genom att ha nära relationer med 

sina samarbetspartners. Detta är i enlighet med Tsai (2000) som menar att det är de personliga 

kontakterna där det finns en stark tillit och ett starkt förtroende mellan parterna, som kan medföra 

olika typer av fördelar. 

I uppstarten hade TID Watches problem med att upprätthålla kontakten med sina 

samarbetspartners eftersom de var för få personer som arbetade på företaget. De hade svårt att 

vårda de relationer de hade, och tiden räckte inte till för att bibehålla relationerna och skapa 

förtroende, vilket gjorde att de, vid några tillfällen, blev lurade. Idag har de löst det genom att 

anställa fler personer, vilket har möjliggjort en kontinuerlig kontakt och skapat goda relationer till 

sina samarbetspartners. Elvines exportchef påtalar även han vikten av att kunna lita på sina 

samarbetspartners.  
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“[...] jag skulle säga att det [tillit] är kanske den viktigaste komponenten i samarbetet. [...] det är helt naturligt 

att vi måste förlita oss på att de känner sin marknad väldigt väl och att de ger oss relevant feedback.”  

– Elvines exportchef 

  

Företagen och deras samarbetspartners behöver kunna lita på varandra eftersom de har 

gemensamma mål. Detta stämmer överens med Tsai (2000) och Tsai och Ghohsal (1998) som 

menar att det krävs tillit och förtroende mellan företagen för att minska det opportunistiska 

beteendet. Det är också viktigt att tilliten och förtroendet är ömsesidig och att återförsäljarna får 

det stöd och den information de behöver för att kunna sälja produkterna. Dedicated berättar att 

ju mer de stödjer sina samarbetspartners, desto mer kan de sälja och desto mer tjänar båda parter 

på det. 

 

“Det är en väldigt stor styrka om de [återförsäljarna] lyckas bygga upp ett varumärke långsiktigt, för då har 

de ju tryggat sin framtid. Men om de istället skulle ta enkla ordrar som kommer in och inte bryr sig om 

butikernas image, då skadar det varumärket och skadar deras framtid.”  

– Dedicateds grundare 

  

Kontakternas kontakter är också viktiga att ta hänsyn till. Exempelvis har Swedish Stockings styrelse 

möjliggjort nya samarbeten. 

  

“Det var ju mycket tack vare dem [styrelsen] som vi gjorde Filippa K samarbetet och har kommit in på 

ställen som & Other Stories och även gett oss den här kontakten till USA. [...] Vi har ju skapat oss ett 

kontaktnät genom att vara lite jobbiga och gå in och knacka på hos folk.”    

 – Swedish Stockings VD 

  

Detta är något som Swedish Stockings även påtalar i sin årsredovisning (2016). En av dem som 

ingår i Swedish Stockings styrelse har lång erfarenhet inom modeindustrin och kommer närmast 

från en roll som global marknadschef för ett världskänt märke. Personen arbetar idag som 

oberoende rådgivare till flertalet stora koncernledningar inom modeindustrin. (Swedish Stockings, 

2016) För 5PREVIEW var det tack vare den italienska distributören som de till exempel fick en 

ny distributör i Ryssland. Detta överensstämmer med Granovetter (1973) som menar att en 

personlig relation mellan två individer är kopplad till storskaliga sociala nätverk. Detta kan också, i 

enlighet med Laursen, Masciarelli och Prencipe (2012), ses som en “spillover” effekt från andra 

företags sociala nätverk, och som Agndal, Chetty och Wilson (2008) förklarar, har det sociala 

kapitalet möjliggjort för företagen att utöka sitt kontaktnät.  

Samtidigt som socialt kapital medför fördelar så tar relationer tid att skapa. 5PREVIEW 

menar att det är viktigt att vara försiktig i början av ett samarbete eftersom personkemin är så 
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viktig. Ibland kan det stämma bra på pappret, men det betyder inte att det automatiskt kommer 

fungera bra i verkligheten. Det tar tid att bygga upp ett gemensamt förtroende, berättar Elvines 

exportchef: 

  

“[...] det [tar] flera år för att bygga ihop en väldigt bra relation.”  

– Elvines exportchef 

  

”Just nu är det bara jag som jobbar med distributörerna men vi kommer att behöva fler som gör det för att 

man behöver ha sådan personlig kontakt. Nu ska vi fokusera på dem vi har och öka försäljning på befintliga 

marknader [i stället för] att bara hitta nya.” 

– Swedish Stockings VD 

  

Detta överensstämmer med Johanson och Vahlne (2009) som menar att relationer är 

tidskrävande och kostsamma att bygga. 

 

4.3 Hastighet   

De studerade fallföretagen har internationaliserat i olika hastighet (se tabell 3), vilket i enlighet 

med Johanson och Vahlne (2009) kan bero på att fallföretagen erhållit kunskap om den utländska 

marknaden olika snabbt. Att en tidig internationalisering bidragit till en ökad hastighet av 

internationaliseringen (Chetty, Johanson och Martín Martín, 2014) blir tydligt när företagen ställs 

mot varandra. Det företag som har haft den snabbaste internationaliseringen är Dedicated. Allt 

de jobbar med är i syfte att expandera deras verksamhet utomlands. De övriga företagen har 

också haft en hastig internationalisering, förutom Elvine, som väntade i nästan åtta år innan 

företaget sökte sig till utländska marknader. När Elvine började den internationella expansionen 

kunde de inte förvänta sig alltför stora volymer i början, har exportchefen förklarat, och 

internationaliseringen skedde stegvis, vilket överensstämmer med Johanson och Vahlnes teori från 

1977 där de beskriver att företag internationaliserar gradvis i takt med att företagen får mer 

kunskap och erfarenhet.  

5PREVIEWs internationalisering gick hastigt, men detta var inget som grundaren hade 

planerat. Elvines exportchef förklarade även han att det är svårt att ha en genomtänkt plan från 

början, och att planen, när ett företag expanderar utomlands, ofta får ta form efter hand. 

  

”Det börjar kanske inte alltid med en supertydlig strategi.”  

– Elvines Exportchef 
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Grundaren till 5PREVIEW förklarade att internationaliseringen till en början gick snabbt, men att 

hastigheten snart avtog. 

  

“[...] den första fasen där allting rullar på, när det föds, när det var den där hypen, då kom ju, som jag sa, 

allting automatiskt.” 

  

“Efter halvtid så började vi den här expansionen igen då, genom att hitta nya agenter.”  

– 5PREVIEWs VD 

  

Allt eftersom uppmärksamheten började avta, avtog även försäljningen och relationerna svalnade. 

Då var 5PREVIEW tvungen att påbörja internationaliseringen på nytt, och denna gången var det 

svårare och det tog längre tid. Detta kan förklaras av att hastigheten av internationaliseringen kan 

ha varit destabiliserande, vilket är i enlighet med Chetty och Campbell-Hunt (2003) och 

Lindstrand, Melén och Nordman (2011) som säger att en hastig internationalisering kan vara 

destabiliserande för små och medelstora företag med ansträngd ekonomi. TID Watches grundare 

har varit noga med att inte riskera att företaget destabiliseras, genom att inte skriva på för många 

kontrakt med återförsäljare som lovar orimliga försäljningssiffror. 

  

”Ett överlager kan göra att jag går i konkurs. Så där blir jag mer restriktiv.”  

– TID Watches grundare 

  

I och med att TID Watches är ett litet företag var det tvunget att agera strategiskt eftersom 

företaget inte hade resurserna som krävdes. De utvärderade vilka affärsmöjligheter som fanns, 

och fick på så sätt möjlighet att påbörja en strategisk internationalisering. Detta är i enlighet med 

vad Chetty, Johanson och Martín Martín (2014) säger om att hastigheten av en internationalisering 

bör vara en del av företagets strategi, och att företagen därför bör titta på vad det finns för 

möjligheter sett till företagets resurser.  

  

“Det är en sak att ha två, tre starka butiker i Berlin och en annan sak att ha 100 butiker i landsbygden. Och 

där blir det mer strategiskt: Vad är det vi vill göra egentligen?”  

– TID Watches grundare 

  

4.4 Omfattning 

Omfattningen av internationaliseringen, vilket definierades som både bredden och åtagandet till 

den utländska marknaden (Casillas och Acedo, 2013), skiljer sig åt mellan de olika företagen (se 

tabell 3). Internationellt arbetar fallföretagen i dagsläget enbart med distributörer eller agenter, 
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förutom Dedicated, som har en egenägd butik i Danmark. Enligt Casillas och Acedo (2013) 

betyder det att Dedicated har ett högre åtagande än de andra företagen eftersom företaget äger 

en butik utomlands, vilket innebär högre risk än att bara arbeta med distributörer och agenter. 

Dedicated har även den bredaste omfattningen, både i form av länder som företaget säljer i, och 

i avstånd, då de sträcker sig över tre kontinenter. Swedish Stockings riktade till en början in sig på 

att enbart arbeta med länder som har ett lågt kulturellt avstånd, då det är lättare att sälja in en 

hållbar produkt på dessa marknader. 

  

“Då valde vi istället att jobba på de marknader som liknade Sverige. [...] det var sådana marknader som vi 

kände att här – här behöver vi inte banka huvudet blodigt i väggen och förklara varför man ska välja 

miljövänligt eller hållbart mode, för det har man kommit så långt med på de marknaderna.” 

– Swedish Stockings VD 

  

Enligt Casillas och Acedo (2013) visar detta på en lägre omfattning jämfört med andra företag 

som arbetar på marknader med högt kulturellt avstånd, eftersom diversiteten och det fysiska eller 

det kulturella avståndet kan beskriva bredden på omfattningen av företagens internationalisering 

(Casillas och Acedo 2013). Swedish Stockings planerar att expandera till fler marknader när de 

fått rätt kontakter via sitt sociala kapital. 5PREVIEW jobbar med agenter och distributörer i Europa 

och Israel, och har därför en lägre omfattning än exempelvis TID Watches, som arbetar, förutom 

Europa, mycket med Asien, där det kulturella avståndet är högre. 

Hur mycket resurser informanter uppskattade att de hade lagt ner på internationalise-

ringen varierade, och sammanfattas i följande citat: 

  

“Jag har inte investerat ett öre i det här utan det har växt organiskt.”  

– 5PREVIEWs VD  

  

“Vi har lagt ner mycket timmar, men i form av pengar så lägger man inte så mycket på själva expansionen i 

sig, utan det som händer är att distributörer får en bra rabatt på våra priser så absolut, där lägger man 

indirekt ner pengar. Men det som man lägger ner faktiska pengar på är ju mer att få till den röda tråden i 

ens varumärke som ska genomsyra alla marknader.”  

– Swedish Stockings VD 

  

“Det kostar ju mycket att ta fram säljkollektioner till 30–40 agenter och det kostar mycket att vara med på 

mässorna. [...] det är ju lätt att sluta ställa ut på mässorna till exempel. Men [vi] skulle tappa försäljning.” 

– Dedicateds grundare 
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“Framförallt finns det en kostnad för bolaget att det, i någon viss punkt i företagsutvecklingen, så anställer 

man en sådan som mig som ska sköta de här marknaderna så gott som möjligt. På det sättet så kostar det 

ju att hålla på med export. Men på det stora hela så jämnar ju det ut sig.”  

– Elvines exportchef 

  

“Antingen så tror jag att du bygger ett internationellt hållbart märke, eller så gör du det inte. [...] ska du 

bygga ett internationellt hållbart varumärke så är det vansinnigt dyrt.” 

– TID Watches grundare 

    

Hur mycket kapital företagen har investerat i deras internationalisering kan kopplas till Casillas och 

Acedo (2013) som menar att omfattningen bygger på graden av åtagande, det vill säga hur mycket 

resurser som har lagts ned. I det här fallet skulle Dedicated och TID Watches ha ett större 

åtagande än 5PREVIEW som inte har lagt ner några resurser alls. I årsredovisningen skriver TID 

Watches att de “jobbar mot att fördubbla omsättningen genom att primärt penetrera befintliga 

marknader men också genom att öppna två nya marknader genom distributörspartners” (TID 

Watches, 2016). Det betyder att de delvis arbetar för att öka bredden i deras omfattning, men 

även åtagandet till marknaderna. Året innan hade de ökat sitt åtagande genom att hitta en stark 

distributör i Japan (TID Watches, 2016). Swedish Stockings har på ett år ökat antalet återförsäljare 

från 200 (Swedish Stockings, 2016) till 550 återförsäljare, vilket visar på ett ökat internationellt 

åtagande. Samtliga fallföretag har gradvis ökat sitt åtagande till de utländska marknaderna för att 

utöka sin försäljning, vilket stämmer överens med vad Forsgren och Johanson (2010) säger. 

Företag ökar gradvis sitt åtagande när marknaden varit förhållandevis stabil och det finns 

affärsmöjligheter (Forsgren och Johanson, 2010). 
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4.5 Sammanfattande tabell 

Nedan följer en tabell som sammanfattar empiri och data. 

 

  Tabell 3. Tabell över fallföretagen. 

 

 

5. Diskussion 

Hur stark var viljan att internationalisera? 5PREVIEW var det enda företaget som angav att den 

initiala viljan att internationalisera inte fanns, vilket tyder på att viljan att internationalisera inte varit 

nödvändigt för fallföretaget, eftersom företaget ändå har internationaliserat. De företag som hade 

en initial vilja att internationalisera hade en stabilare utveckling, samt en stabilt ökande omfattning 

fram till idag. Det betyder att det, som Johanson och Wiedershem Paul (1975) säger, finns ett 

samband mellan attityd och beteende. En initial vilja att internationalisera har inte behövts för att 

internationalisera. De företagen som hade en stark vilja att internationalisera redan från början har 

lagt ner mer resurser på utländska marknader, vilket har lett till en stabilare utveckling än 

exempelvis 5PREVIEW, som initialt inte hade tänkt internationalisera. Det går också tolka 

resultatet som att en ökad vilja leder till en ökad omfattning i form av åtagande, eftersom 

företagets åtagande ökar när det lägger ner mer resurser på olika marknader (Casillas och Acedo, 

2013). Att 5PREVIEW lyckades internationalisera utan initial vilja kan bero på att företaget redan 

vid uppstart fick stor uppmärksamhet, vilket gjorde att efterfrågan på företagets produkter snabbt 

ökade.  

Socialt kapital visade sig inte heller vara nödvändigt för internationaliseringen. Vad som 

framkom under intervjuerna var att minst två av företagen, 5PREVIEW och Swedish Stockings, 
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inte hade något socialt kapital vid uppstart, men att företagen ändå lyckades internationalisera. De 

båda grundarnas egen förklaring till detta är att företagen fick stor uppmärksamhet vid uppstart, 

och att agenter och distributörer kontaktat företagen för att ingå samarbeten. Efter halvtid, 

förklarade grundaren till 5PREVIEW, avtog uppmärksamheten och tillväxten saktade ner. Då var 

företaget tvunget att påbörja sin internationalisering på nytt. Det verkar därför som att 

5PREVIEWs internationalisering har skett i två faser, där företaget har sett olika hastigheter av sin 

internationalisering. För Swedish Stockings har de två faserna inte varit lika tydliga, men det har 

med tiden blivit allt viktigare för företaget att ha socialt kapital för att skapa fler affärsmöjligheter 

och utöka antalet samarbetspartners. Elvine är det enda företaget som är äldre än 5PREVIEW 

och har, i motsats till de andra företagen, haft en mer processliknande internationalisering, som 

överensstämmer med Johanson och Vahlnes (2009) modell, vilket kan förklara den stabilare 

tillväxten. 

Den relationella dimensionen av det sociala kapitalet har varit avgörande för samtliga 

företag, någon gång under internationaliseringen, men inte nödvändigtvis i det första skedet av 

internationaliseringen. Samtliga informanter har påpekat vikten av socialt kapital, och förklarat att 

kontakter är nödvändiga då de möjliggör tillgång till resurser och kunskap, vilket är i enlighet med 

Angdal, Chetty och Wilson, 2008, och Granovetter (1973), som säger att relationer är viktiga för 

att skapa affärsmöjligheter. Samtliga informanter påpekade även vikten av att bygga tillit och 

förtroende för att det ska finnas ett välfungerande samarbete mellan dem och deras 

samarbetspartners, då det utan förtroende och tillit inte finns möjlighet att skapa något gynnsamt 

samarbete (Tsai, 2000).  

Framförallt i Dedicateds fall kan det sociala kapitalet ha haft en stor påverkan på 

omfattningen. Eftersom Dedicateds grundare har arbetat i modebranschen i 20 år och har 

samarbetat med flertalet av företagets nuvarande samarbetspartners kan detta ha bidragit till den 

stora omfattningen av internationaliseringen. Hos de andra företagen, och i synnerhet Swedish 

Stockings, har omfattningen i form av bredd ökat först när företaget fått tillgång till mer socialt 

kapital. Socialt kapital har därför en positiv påverkan på omfattningen, framförallt i ett senare skede 

av internationaliseringen. 

Hos fallföretagen kan hastigheten i samtliga fall inte förklaras av det sociala kapitalet, utan 

beror troligen på den uppmärksamhet företagen fick vid uppstart. Därför finns det i dessa fall inte 

någon direkt koppling mellan socialt kapital och hastighet. Socialt kapital bidrar med kunskap, och 

kunskap möjliggör en hastigare internationalisering (Johanson och Vahlne, 2009), men för några 

av fallföretagen har det inte varit det sociala kapitalet som varit anledningen bakom den hastiga 

internationaliseringen. Vidare är socialt kapital även något som minskar osäkerheten och risken 

(Welch och Luostarinen, 1988), och samtliga företag har tvingats vara försiktiga för att inte råka 
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ut för samarbeten med aktörer som agerar opportunistiskt, då detta kan få förödande 

konsekvenser för företagen. Det företag som ser ut att ha den mest stabila utvecklingen är TID 

Watches, som har satsat mycket på att skapa ett internationellt hållbart varumärke från grunden, 

samt noga valt ut de marknader och samarbetspartners de vill ingå samarbeten med. Däremot 

har de haft andra förutsättningar jämfört med de andra företagen eftersom företaget startades i 

partnerskap med Form Us With Love som hade ett stort socialt kapital sedan tidigare.  

Analysmodellen stämmer inte helt överens med våra resultat. Däremot påverkade inte 

viljan att internationalisera nödvändigtvis hastigheten eller omfattningen av internationaliseringen. 

Mer resurser på internationaliseringen ledde till en större omfattning, vilket kan förklaras av att 

företag hade en större vilja. Det sociala kapitalet är inte nödvändigt för att internationalisera, men 

det har varit viktigt för samtliga företag i ett senare skede av internationaliseringen för att kunna 

fortsätta den internationella expansionen. Det verkar finnas olika faser i en internationalisering. I 

en första fas är socialt kapital inte nödvändigt för att internationalisera, och kan ske hastigt. 

Hastigheten i den första fasen kan förklaras av det sociala kapitalet, men inte hos samtliga företag. 

Där hastigheten inte beror på det sociala kapitalet kan det bero på den uppmärksamhet företagen 

fick vid uppstart. Detta är däremot inget som håller i sig, och vill företaget fortsätta att öka sin 

internationalisering är det sociala kapitalet nödvändigt. Det är då företaget kommer in i en andra 

fas av internationaliseringen, och här är kommunikationen viktig för att fördjupa befintliga 

relationer och skapa nya samarbeten. Den relationella dimensionen påverkar omfattningen av 

internationaliseringen både i bredd och i åtagande eftersom tillit och förtroende möjliggör detta.  

 

6. Slutsats, begränsningar och fortsatta studier 

	
6.1 Slutsats 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur en internationalisering av små och medelstora 

företag går till. Hur påverkar det sociala kapitalet små och medelstora företags internationalisering 

och hur påverkar socialt kapital hastigheten och omfattningen av små och medelstora företags 

internationalisering? Resultatet visar att det sociala kapitalet inledningsvis inte är nödvändigt för att 

internationalisera, och att socialt kapital därför inte har någon direkt koppling till hastighet eller 

omfattning. Socialt kapital har ändå visat sig vara nödvändigt för en fortsatt internationalisering, för 

att kunna fortsätta expandera. 

Det kan finnas två faser i en internationalisering. En första fas när internationaliseringen 

sker till följd av ökad uppmärksamhet och en andra fas när uppmärksamheten svalnat och det 

sociala kapitalet blir nödvändig för att kunna fördjupa den internationella närvaron, samt öka 

hastigheten och omfattningen. I den andra fasen är det också viktigt att företagen vårdar sina 
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relationer, vilket gör att kommunikationen blir avgörande. För fallföretagen har det således inte 

varit nödvändigt att ha socialt kapital vid uppstart, men det har varit nödvändigt för samtliga företag 

att ganska snabbt införskaffa socialt kapital för att möjliggöra en fortsatt internationalisering. 

Faserna blir inte lika tydliga när företagen har socialt kapital redan från början.  

I teorin betyder det att det kan finnas olika faser och drivkrafter i en internationalisering, 

när socialt kapital saknas, vilka påverkar hastigheten och omfattningen. Praktiskt betyder det att 

företag skulle kunna skapa de förutsättningar som krävs för att få en jämnare hastighet och 

omfattning i sin internationalisering, samt förebygga en eventuell deceleration om de är medvetna 

om detta. 

  

6.2 Begränsningar och fortsatta studier 

Det går inte att dra några generella slutsatser om resultatet eftersom alla företag finns på olika 

marknader, har startat sina verksamheter med olika förutsättningar och producerar olika 

produkter. Att det inte går att dra några generella slutsatser kan även bero på undersökningens 

omfång. Fler företag hade behövts undersökas för att kunna se om det finns tydliga mönster i 

internationaliseringen av små och medelstora företag. Eftersom uppfattningar inte går att 

generalisera hade studien med fördel kunnat baseras på faktiska siffror som omsättning, antal 

utländska verksamheter, antal agenter och distributörer och totala investerade resurser. På så sätt 

hade det gått att objektivt mäta hastighet och omfattning för att möjliggöra en mer korrekt 

jämförelse av företagen, och kunna sätta hastighet och omfattning i relation till befintligt eller 

obefintligt socialt kapital. Förslag på fortsatta studier inom detta område kan vara vilka olika 

drivkrafter, utöver det sociala kapitalet, som möjliggör en internationalisering, och hur de olika 

drivkrafterna påverkar de eventuella faserna vid en internationalisering. 
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Bilaga 1. Intervjuguide  

  

Bakgrundsfrågor 

Vill du berätta lite om dig och din roll i företaget idag? 

  

Berätta lite om er första internationella expansion. 

• När skedde den?        

• Hur länge hade ni tänk på och arbetat för att internationalisera innan ni 

internationaliserade? 

• Vad var det som gjorde att ni valde att expandera internationellt?  

• På vilket sätt expanderade ni utomlands? (export, agenter, butiker etc.) 

     

Socialt kapital (relationella dimensionen) 

Vad påverkade valet av den första specifika marknaden?  

• Hur kom ni i kontakt med den? 

• Fanns någon tanke bakom valet av marknader? 

  

Hur kom ni i kontakt med relevanta leverantörer/kunder på den nya marknaden? 

  

Hur upplever ni kommunikationen med era distributörer/agenter? 

• Hur ofta?  

• Hur kommunicerar ni?  

• I hur stor utsträckning litar ni på era leverantörer? 

  

Hastighet 

Hur tror du att det kommer sig att er internationella expansion tog den tid det tog? 

• Tycker ni att det gick snabbt eller långsamt? 

• Vilken påverkan hade era relationer? (att det gick snabbt/långsamt?) 

• Kunde något gjorts mer effektivt? 

• Hade ni gjort något annorlunda om ni hade gjort om processen idag? 

  

Omfattning (bredd och åtagande) 

Hur har er internationella närvaro utvecklats sedan start?  

• Hur många länder är ni närvarande i idag? 

• I vilken form är ni närvarande? På vilket sätt? (ex. export, agenter, egna butiker) 

• Vad har påverkat valen av dessa marknader? 

• Vilken är er största marknad idag? 

  

Hur mycket resurser har ni lagt ner på er internationalisering? 

• Resurser i form av tid, pengar, kompetens etc.  

  

I vilken mån skulle det vara möjligt för ert företag att backa och dra tillbaka resurserna från de 

utländska marknaderna? 

  

Hur mycket arbetar ni för att fördjupa er internationella närvaro?  

• Hur mycket arbetar ni för att expandera utomlands? 

 


