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SAMMANFATTNING 

Syfte – Att skapa förståelse för hur internationell marknad framgångsrikt kan väljas för 

internetföretag genom att beskriva och identifiera tillvägagångssätt för val av internationell 

marknad.  

Metod – Kvalitativ fallstudie där elva semistrukturerade intervjuer genomfördes på olika 

internetföretag som valt internationell marknad.  

Resultat - Två olika strategier för att välja internationell marknad identifierades. 1) 

hagelböss-strategi som innebär mindre analys men att fler länder testas än i 2) prickskytt-

strategi. De tre parametrarna 1) befolkningsmängd, 2) betalsystem och 3) psykologiskt 

avstånd är dominerande i en hagelböss-strategi.  I en prickskytt-strategi dominerar elva 

olika parametrar utöver de tre som kan studeras vid en hagelböss-strategi. Tre 

kostnadsdrivare identifierades som kan förklara när företag kan använda de olika 

strategierna, där hagelböss-strategin kan användas vid lägre internationaliseringskostnader 

och prickskytt-strategin när internationaliseringskostnaderna är högre. 

Teoretiska implikationer – Studien bidrar till att öka förståelsen kring hur internetföretag 

kan välja internationell marknad där mycket av tidigare forskning vidareutvecklats och 

andra delar bekräftats. Ett avgörande och viktigt tillägg till tidigare forskning är de i 

resultatet genererade strategierna som kan bidra till att internetföretag mer framgångsrikt 

välja kan internationell marknad. Dessutom utvecklas kunskap om vilka parametrar som 

kan vara centrala för hur internetföretag kan välja internationell marknad och hur dessa 

kan tillämpas.  

Praktiska implikationer - För internetföretag ökar studien förståelse för när de olika 

strategierna kan användas där kostnaderna för internationalisering kan avgöra vilken 

strategi som är fördelaktig att använda för att välja internationell marknad. Dessutom 

presenteras parametrar som kan studeras vid val av internationell marknad för de båda 

strategierna där varje företag kan basera dessa parametrar på sina egna egenskaper. 

Nyckelord: Internationalisering; Internetföretag; Internationell expansion; Val av 

internationell marknad; Strategiska beslut. 
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1. INTRODUKTION 

Internationalisering anses vara en del av den strategiska processen hos de flesta 

affärsorienterade företag (Melin, 1992) och kan innebära nya möjligheter till ökad tillväxt 

och ökat värdeskapande (Lu & Beamish, 2001). Men, att expandera till nya internationella 

marknader, det vill säga nationer som företaget inte är aktivt i, involverar utmaningar 

eftersom processen präglas av hög komplexitet, föränderlighet och heterogenitet (Melin, 

1992). Inom området internationalisering är forskning som undersöker hur internationell 

marknad kan väljas för företag förhållandevis ovanlig (Robertson & Wood, 2001; 

Papadopoulos & Martin, 2011; Ozturk, Joiner & Cavusgil, 2015; Musso & Francioni, 

2014) trots att det kan ses som ett av de viktigaste besluten vid internationalisering (Musso 

& Francioni, 2014; Schotter & Beamish, 2013) eftersom det kan finnas en direkt koppling 

mellan beslutet och företagets framgång i det nya landet (Schu & Morschett, 2017). Att 

göra ett framgångsrikt val av internationell marknad kan därför vara betydelsefullt vid 

internationalisering. Med ett framgångsrikt val avses i denna studie att välja en 

internationell marknad så företaget kan växa och få avkastning på investeringen. Ett 

exempel på ett företag som misslyckats med att göra ett framgångsrikt val av marknad är 

Kvdbil som expanderade till Norge och varken lyckades öka sin omsättning nämnvärt 

eller få avkastning på investerat kapital vilket ledde till att de valde att lämna den 

marknaden (Dagens Naeringsliv, 2016). Schotter och Beamish (2013) anser att beslutet 

hur företag ska välja internationell marknad är av stor vikt, särskilt eftersom beslutet kräver 

kunskap och tar mycket resurser i anspråk, som exempelvis ledningens expertis och tid 

för koordinering. Detta kan bero på att marknader i olika geografiska områden fungerar 

på olika sätt (Lu & Beamish, 2001).  

I en allt mer globaliserad värld kan det vara frestande att öka närvaron i flera länder 

samtidigt, men Vermeulen och Barkema (2002) påtalar att om företag väljer att gå in i 

flera internationella marknader samtidigt försämras resultatet eftersom företags 

inlärningskapacitet för en viss tidsperiod är begränsad. Att välja rätt land försvåras av 

dagens situation där mängder av länder lyfts ur fattigdom och skapat en köpkraftig 

medelklass som visserligen ökar företagens möjligheter (Ozturk m.fl., 2015), men också 

antalet länder som är aktuella för analys (Beim & Lévesque, 2006). För att fatta detta 
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beslut menar Beim och Lévesque (2006) att information behöver samlas in för att sedan 

utvärderas, men precis som Ozturk m.fl. (2015), visar de att valet av internationell 

marknad ofta sker utan att en utarbetad metod används, vilket kan försämra 

beslutsfattandet.  

Trots flertalet författares anmärkningar att forskningen inom val av internationell marknad 

och internationalisering behöver göras för olika branscher, då besluten påverkas av vilken 

bransch företagen är aktiva inom (Papadopoulos, Chen & Thomas, 2002; Musso & 

Francioni, 2014), har majoriteten tillägnats tillverkningsindustrier (Ozturk m.fl., 2015; 

Musso & Francioni, 2014; Schu & Morschett, 2017). En företagstyp för vilken forskning 

om val av internationell marknad nästan helt saknas är internetföretag (Wentrup, 2016). 

Detta trots att internetföretagens betydelse för världens ekonomi växer då de från 2001 

och tio år framåt stod för ungefär en tredjedel av tillväxten i Europa och över hälften av 

tillväxten i USA mätt i BNP (Hazarbassanova, 2016). Samtidigt växer antalet 

internetanvändare stadigt i världen och omfattade omkring 3,6 miljarder personer år 2017 

(Statista, 2018).  

Definitionen av internetföretag i den här studien bygger på Chens (2006, s.323) definition 

som innebär att ett internetföretag huvudsakligen skapar värde genom internetrelaterade 

aktiviteter. I denna definition ryms dock en mängd olika varianter av internetföretag, allt 

från sociala medier till e-handelsföretag. Eftersom logiken för hur dessa företag fungerar 

kan skilja sig nämnvärt fokuserar studien endast på ett segment av internetföretag, vilket 

har valts till internetföretag som förmedlar eller underlättar köpet av fysiska produkter 

eftersom det är en vanligt förekommande typ av internetföretag.  

Internationalisering i den digitala världen kan möjliggöra en snabbare och mer 

kostnadseffektiv internationaliseringsprocess (Yamin & Sinkovics, 2006), exempelvis 

genom att märkbart reducera fysiska barriärer (Schu & Morschett 2017). Detta gör det 

extra relevant för småföretag, som vanligtvis har mindre resurser än större företag och ofta 

agerar på ett begränsat geografiskt område vilket innebär att internationalisering via 

internet kan vara en bra möjlighet att växa (Musso & Francioni, 2014). Dock kan det 

vara en fördel för både forskare och företagsledare att vara medvetna om att bara för att 

fysiska begräsningar reducerats innebär det inte automatiskt omedelbar tillgång till den 
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globala marknaden eftersom nationella parametrar kan påverka även internetföretagens 

val av och framgång på en internationell marknad (Kotha, Rindova & Rothaermel, 

2001). Vidare menar Wentrup (2016) att det är viktigt att inte överskatta internets 

förmåga att underlätta internationalisering och markerar att det finns utmaningar även för 

dessa företag där personliga kontakter och fysisk närvaro är minst lika viktigt som närvaro 

via internet.  

Trots att internets betydelse vid internationalisering lyfts fram i tidigare litteratur så har 

resonemanget inte diskuterats tillräckligt i kontexten av internationellt marknadsval. 

Detta tyder på att mer forskning behovs för att skapa ökad förståelse för internets betydelse 

gällande val av internationell marknad. Vidare betonar Kotha m.fl. (2001) att mer 

forskning behövs för att undersöka vilka parametrar som kan påverka internetföretag vid 

val av internationell marknad, vilket ligger i linje med nyare forskning som specifikt 

uttrycker att framtida forskning bör undersöka hur internetföretag kan välja internationell 

marknad (Vendrell-Herrero, Gomes, Collinson, Parry & Bustinza, 2018). Med detta sagt 

är det tydligt att det behövs mer forskning inom internationalisering för internetföretag 

och dess val av internationell marknad. Därför är syftet med denna studie att: 

Skapa förståelse för hur internationell marknad framgångsrikt kan väljas för internetföretag 

genom att beskriva och identifiera tillvägagångssätt för val av internationell marknad. 

För att besvara syftet har två delforskningsfrågor formulerats:  

(1) Vilka parametrar kan vara centrala för internetföretag vid val av internationell 

marknad?  

(2) På vilka sätt kan dessa parametrar tillämpas för att välja internationell marknad och 

vad kan vara orsaker till hur de kan tillämpas? 

Den första forskningsfrågan syftar till att besvara vilka parametrar som kan vara viktiga för 

internetföretag vid val av internationell marknad. Den andra forskningsfrågan ämnar 

besvara hur dessa parametrar kan tillämpas, det vill säga både hur de enskilda parametrarna 

kan analyseras var för sig och även hur parametrarna tillsammans kan användas för att 

framgångsrikt välja internationell marknad. 
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2. TEORETISK BAKGRUND 

I detta avsnitt presenteras studiens teoretiska ramverk. Avsnittets inledande delar 

behandlar det strategiska valet av internationell marknad samt teoretiska begrepp och 

övergripande perspektiv inom ämnet. Vidare fokuserar avsnittet på parametrar som 

identifierats som centrala vid val av marknad i litteraturen, både allmänna parametrar men 

även parametrar specifikt centrala för internetföretag. Avsnittet beskriver vilka parametrar 

som identifierats i litteraturen och hur dessa parametrar kan tillämpas vid val av 

internationell marknad. Slutligen presenteras en övergripande figur som illustrerar det 

teoretiska ramverket. 

2.1 Internationalisering 

Strategiska beslut är av stor vikt för företag eftersom besluten formar den kurs företag 

väljer att hålla (Eisenhardt & Zbaracki, 1992). Strategiska beslut kan genomföras genom 

att hänsyn tas till ett företags externa miljö och interna förutsättningar vilket sedan används 

för att skapa objektiva beslutskriterier så att en strategi kan väljas (Hitt & Tyler, 1991). 

Melin (1992) menar att internationalisering kan involvera flera strategiska beslut eftersom 

det i stor utsträckning kan påverka företagets strategiska kurs. Vidare argumenterar 

Hambrick och Fredrickson (2001) att beslutet om var affärsverksamheten ska bedrivas, 

det vill säga vilken geografisk marknad som ska väljas är ett av de mest fundamentala 

besluten för företagens strategiska beslutstagare. 

Online internationalisering innebär enligt Yamin och Sinkovics (2006) att företag går in 

i det nya landet endast via internet. Författarna lyfter fram flera fördelar som till exempel 

att processen är mindre resurskrävande eftersom den inte kräver fysiska investeringar i det 

specifika landet. Författarna menar också att internet har stora fördelar för att nå ut till ett 

stort antal människor på ett snabbt och effektivt sätt, samt utbyta information till 

marknadsdeltagare till en låg kostnad. Dock understryker författarna att företagen kan 

hamna i en fälla om ickevirtuella och platsspecifika informationskällor underskattas och 

inte används. Även Kotha, m.fl. (2001) lyfter fram fördelar med internet vid 

internationalisering som till exempel att överkomma landsbarriärer och kunna få tillgång 

till flera internationella marknader samtidigt genom att lansera en hemsida. Schu och 
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Morschett (2017) menar att internetföretag skiljer sig mot andra företags 

internationalisering eftersom de använder sig av internet för att genomföra sin 

affärsverksamhet och att de ofta internationaliseras snabbare. Skillnaderna antas existera 

eftersom internetföretagens logik kan skilja sig mot klassiska förmedlare av varor eftersom 

den personliga kontakten kan minskas. Dock menar Kotha m.fl. (2001) att lansering av 

en landspecifik hemsida trots allt innebär ökad investering samt en signal om att åtagandet 

är ett strategiskt medvetet val och därför kan ses som en utländsk direktinvestering. Kotha 

m.fl. (2001) menar också att alla internetföretag inte nödvändigtvis är "globalt födda", 

alltså att de blir globala direkt när de skapas, vilket enligt författarna är ett vanligt 

förekommande synsätt.  

2.2 Övergripande parametrar 

Övergripande parametrar innefattar landets övergripande karaktäristik. Dessa har delats 

upp i två delar, det psykologiska avståndet till det nya landet och landets 

befolkningskaraktäristik. 

2.2.1 Psykologiskt avstånd 

Johansson och Vahlne (1977) förespråkar att företag först väljer länder som är lika 

hemlandet för att sedan gradvis gå till mer avlägsna marknader när företaget, genom 

erfarenheter i det nya landet, lärt sig hur framgångsrik internationalisering kan 

genomföras, detta kallas Uppsalamodellen. En grundsten inom Uppsalamodellen är 

psykologiskt avstånd, vilket är ett subjektivt mått som avser den skillnad som upplevs 

mellan två olika länder (Magnani, Zucchella & Floriani 2018). Avståndet är dock svårt 

att mäta exakt eftersom upplevelsen av avståndet kan skilja sig från person till person, både 

inom olika och samma branscher eller företag (Johansson & Vahlne, 1977). Trots att kort 

psykologiskt avstånd ofta förespråkas upptäckte O´Grady och Lane (1996) paradoxalt nog 

att företag lyckats bättre i marknader med längre psykologiskt avstånd. Yamin och 

Sinkovics (2006) anser att det beror på att företag anpassar sin verksamhet mer till det nya 

landet om det är långt psykologiskt avstånd mellan dem, men underskattar hur mycket 

de kan behöva anpassa verksamheten i mer psykologiskt närliggande länder. Ett exempel 

på när avståndet kan underskattas är när svenska företag går in i ett land där de kan 
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kommunicera via ett gemensamt språk, exempelvis svenska företag som går in i USA och 

kan kommunicera på engelska (Andersson, 2004). 

Inom litteraturen finns det flertalet olika definitioner av vad begreppet psykologiskt 

avstånd innehåller (O´Grady & Lane, 1996), men i den här studien accepteras 

definitionen av Magnani, m.fl. (2018) där psykologiskt avstånd innehåller kulturellt, 

ekonomiskt, geografiskt och institutionellt avstånd mellan länder, med tillägget att ett 

gemensamt språk kan minska avståndet vilket nämns av flertalet författare (Johanson & 

Wiedersheim-Paul, 1975; Evans & Mavondo, 2002).  

Det kulturella avståndet, det vill säga skillnaden i kollektiva kulturella värderingar mellan 

två länder, anses vara en del av det psykologiska avståndet och det har, för internationella 

företag, observerats ett samband mellan långa kulturella avstånd och sämre prestationer 

(Beugelsdiijk, Kostova, Kunst, Spadafora & van Essen, 2018). Enligt författarna innebär 

längre kulturellt avstånd problem i form av bland annat samarbetssvårigheter och en 

oförmåga att förstå marknaden, vilket i slutändan förutspås öka kostnader (Beugelsdiijk 

m.fl., 2018). En studie genomförd av Kotha m.fl. (2001) tyder dock på att kulturellt 

avstånd kan vara mindre viktigt för internetföretag då företagen i studien gått in i 

kulturellt olika länder.  

Geografiskt avstånd anses påverka det psykologiska avståndet, där längre geografiskt 

avstånd mellan hemlandet och en ny marknad ökar det psykologiska avståndet (Håkanson 

& Ambos, 2010). Däremot argumenterar Schu och Morschett (2017) att istället för att 

mäta avståndet från hemlandet så kan företag mäta avståndet från något av länderna där 

de är aktiva till det nya landet för att sedan hitta landet med kortast geografiskt avstånd. 

Detta kan innebära att exempelvis en befintlig logistikcentral kan användas i det nya 

landet, vilket kan hålla nere kostnaderna. 

Institutionellt avstånd avser den utsträckning som länders institutionella profiler skiljer sig 

(Magnani m.fl., 2018) och kan uppskattas genom "objektiva" indikatorer presentarede av 

Kaufmann, Kraay och Mastruzzi (2009), som innefattar korruption, lagar, yttrandefrihet, 

regeringseffektivitet, politisk stabilitet samt regulatorisk kvalitet. Till detta tillkommer 

också skattenivåer samt lokala produktkrav enligt García-Canal och Guillén (2008). Trots 
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att nationernas institutioner kan påverka hur attraktiv en marknad är så finns det även 

regionala institutioner som kan påverka beslutet, exempelvis EU (Arregle, Miller, Hitt & 

Beamish (2013). Detta eftersom författarnas studie pekar på att företag ofta tar hänsyn till 

både regionala och nationella institutioner innan de väljer internationell marknad. 

Vidare menar Xu och Shenkar (2002) att ett ökat institutionellt avstånd leder till en 

svårare flytt till nya länder. För internetföretag innebär det att elektronisk infrastruktur 

och stödjande lagar samt institutioner kan vara beslutskriterier vid val av internationell 

marknad (Yamin & Sinkovics, 2006). Xu och Shenkar (2002) framhåller att företag som 

har en arbetsmetod som främsta konkurrensfördel eller är beroende av en särskild resurs 

kan söka sig till institutionellt näraliggande länder. Författarna understryker att varje 

konkurrensfördel formats av de institutioner där företag verkat och att företag med fördel 

kan koppla sin konkurrensfördel med det institutionella avståndet till det nya landet som 

väljs. En studie som angriper problemet från utvecklingsländers perspektiv fann att det 

kan vara positivt för företag från utvecklingsländer att gå in i internationella marknader 

där svårigheter råder eftersom de är vana med, och skickliga på, att bedriva verksamhet i 

denna typ av miljö (Cuervo-Cazurra & Genc, 2008. Detta tyder på att det är skillnaden 

mellan de institutionella miljöerna snarare än de institutionella miljöerna i sig självt som 

är av störst betydelse.  

Uttrycket ekonomiskt avstånd innebär skillnaden mellan den ekonomiska utvecklingen 

mellan två länder (Tsang & Yip, 2007) och kan kräva anpassning som exempelvis 

prisstrategier eller strategier för att hantera olika lönenivåer i arbetskraftsintensiva 

affärsverksamheter (Ghemawat, 2001). Ghemawat (2001) menar även att ekonomiska 

faktorer kan påverka kvaliteten på de resurser som behövs vilket gör att stora ekonomiska 

avstånd kan påverka varan eller tjänsten som företaget erbjuder. 

2.2.2 Befolkningskaraktäristik 

Andersson (2004) argumenterar att trots att psykologiskt avstånd har visat sig påverka hur 

företag väljer marknad så måste det finnas potential i den internationella marknaden för 

att företag ska överväga att gå in i en marknad. Marknadens storlek och potential har 

enligt flera författare varit ett huvudsakligt kriterium vid val av marknad (Andersson, 
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2004; Flores & Aguilera, 2007; Robertsson & Wood, 2001; Beim & Lévesque, 2006; 

Ozturk m.fl., 2015). Papadopoulos m.fl. (2002) är inne på ett likande spår och lyfter fram 

potential för efterfrågan och handelsbarriärer som avgörande faktorer vid val av marknad. 

Kotha m.fl. (2001) menar att teknologisk användning samt internetåtkomst kan vara 

viktiga att ta hänsyn till för internetföretag. I linje med detta belyser Forsgren och 

Hagström (2007) graden av internetanvändning samt marknadens storlek och struktur 

som påverkande faktorer för vilken internationell marknad internetföretag väljer, snarare 

än psykologiskt avstånd. Vidare argumenterar Yamin och Sinkovics (2006) att online 

internationalisering är ett fenomen primärt i utvecklade länder eftersom det kräver att 

landet har uppnått en viss digital mognad. 

När det gäller internetföretag är hög internetanvändning som tidigare nämnts centralt 

eftersom det påverkar hur många som kan använda en internetrelaterad produkt eller 

tjänst. Däremot menar Schu och Morschett (2017) att det i enstaka fall kan se något 

annorlunda ut. De upptäckte ett negativt samband mellan internetanvändning och 

marknadspotential för internetrelaterade produkter. Författarna menar att anledningen 

skulle kunna vara att hög internetanvändning innebär att konkurrensen kan vara hög samt 

indikera att marknaden är mättad och erbjuder begränsade tillväxtmöjligheter. Författarna 

nämner att i nordiska länder så tolkas hög internetanvändning som tidiga tecken på 

marknadsmättnad. 

2.3 Aktörsparametrar 

Aktörer på marknaden anses av flera författare kunna påverka valet av internationell 

marknad (Coviello & Munro, 1997; Johanson & Vahlne, 2009; Alcàcer, Dezso & Zhao, 

2015). Coviello och Munro (1997) förespråkar en modell som innebär att relationer med 

personer utanför företaget kan styra både val av marknad och ingångsstrategi. Författarna 

menar att en nyckelfaktor för att skapa konkurrenskraft på den nya marknaden, förutom 

nuvarande relationer, ligger i företagets förmåga att knyta nya kontakter i sitt nätverk. 

Detta resonemang stödjs av Johanson och Vahlne (2009) som lyfter fram att flertalet 

författare bekräftat att relationer mellan företag påverkar valet av internationell marknad. 

Detta ligger i linje med Sharma & Blomstermo (2003) som menar att företags val av 
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marknad tycks ske slumpartat och ofta bero på relationer, både med personer och företag 

på en internationell marknad. Utöver möjligheten till samarbeten och partnerskap 

behöver även konkurrenssituationen analyseras, vilket visat sig vara en viktig parameter 

som företag tar hänsyn till vid utvärdering av marknader, enligt Alcàcer, m.fl. (2015).  

Företag kan välja att placera sig i närheten av andra företag för att främja samarbeten 

företag emellan, exempelvis i industrikluster likt i Silicon Valley, för att kunna lära av 

eller imitera andra företag (Alcácer, m.fl., 2015). På liknande sätt menar Johansson och 

Vahlne 2009 att tidigare relationer har en betydande påverkan på vilken marknad som 

väljs på grund av möjligheten att identifiera och ta till vara på affärsmöjligheter. Andersson 

(2004) menar att möjligheten till samarbete med en passande partner kan vara en viktig 

parameter vid utvärdering av internationell marknad. Däremot menar Alcàcer m.fl. 

(2015) att företagen i de flesta fall försöker undvika varandra om möjligt. Därför noteras 

konkurrenters nuvarande och framtida positioner när företagen formar sin 

internationaliseringsstrategi, för att kunna växa samt försvara sin relativa position på 

marknaden. Detta gäller särskilt när det finns andra liknande alternativ att välja bland 

eftersom företagen föredrar vara ensamma på en mindre marknad framför att dela en 

större marknad med konkurrenter. Vidare menar Andersson (2004) att när 

konkurrenssituationen består av enstaka stora konkurrenter, tenderar företag att undvika 

deras hemmarknader för att istället konkurrera på de internationella marknaderna.  

2.4 Företagsparametrar 

Flertalet författare lyfter fram att parametrar utmärkande för företaget (Brouthers, 

Brouthers & Werner, 2008; Kim & Aguilera 2016) och hur företagets produkter eller 

tjänster uppfattas på en marknad (Andersson, 2004; Ozturk, m.fl. 2015) kan påverka valet 

av internationell marknad. Marknadens efterfrågan för företagets specifika produkter på 

marknaden är något som många företag ser som viktigt vid val av internationell marknad 

enligt Andersson (2004). För exempelvis en leverantör inom gruvindustrin är det 

psykologiska avståndet irrelevant om det inte finns någon aktiv gruvindustri i landet. 

Ozturk m.fl. (2015) menar att vid val av internationell marknad så är huvudfrågan vilka 

marknader som har högst potential för företagets specifika produkter och tjänster, snarare 

än landets övergripande egenskaper som befolkningsmängd. 
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Brouthers, m.fl. (2008) beskriver hur olika länders institutioner påverkar företags resurser 

så att de kan inbringa mer eller mindre värde, vilket betyder att de är beroende av 

omgivningen. Vidare har företag inom olika branscher olika faktorer som de behöver 

värdera högre beroende på sin strategiska orientering (Papadopoulos, Chen och Thomas, 

2002) samtidigt som företagens beslut även tycks påverkas av de strategier som väljs 

(Andersson, 2004; Beugelsdijk, m.fl., 2018). En utmaning är därför att den ideala 

marknaden skiljer sig inom olika branscher och mellan olika företag då det kan finnas 

olika bransch- och företagsspecifika barriärer och möjligheter (Ozturk mfl. 2015).  

Kim och Aguilera (2016) menar att en internationell marknad kan vara värdefull att gå in 

i om företag med hjälp av sina unika resurser kan nyttja platsspecifika egenskaper och 

omvandla dessa till fördelar. Det innebär att dessa resurser, vilka kan vara arbetsmetoder 

och administrativa förfaranden likväl som förhandlingskraft (Peng, 2001) kan vara av 

värde även i det nya landet för att det ska väljas. Även Arregle m.fl. (2013) menar att 

förmågan att omsätta företagets unika resurser i fördelar kan avgöra vilken marknad ett 

företag väljer att gå in i. Xu och Shenkar (2002) menar att beslutet att välja internationell 

marknad kan påverkas av hur väl företagsspecifika attribut matchar landets egenskaper så 

att företaget kan få legitimitet samt behålla konkurrensfördelar. Exempelvis är företag 

inom e-handel beroende av punktliga leveranser vilket gör att fungerande logistik och 

infrastruktur är av stor vikt (Schu och Morschett, 2017). Immateriella tillgångar är centrala 

för internetföretag och innefattar enligt Kotha m.fl. (2001) webb-trafik och rykte. 

Författarna menar att ett bra rykte och hög webb-trafik i hemlandet kan öka 

sannolikheten för att företagets produkter och tjänster når framgång i en ny internationell 

marknad. Vidare kan företag som känns igen på en specifik marknad ha större möjlighet 

att locka kunder jämfört med på marknader där de är okända. 

2.5 Sammanställning av teoretiskt ramverk 

Det teoretiska ramverket illustreras i Figur 1 och visar de parametrar som identifierats 

som centrala utifrån tidigare litteratur, vilket är kopplat till den första forskningsfrågan 

"Vilka parametrar är centrala för internetföretag vid val av internationell marknad?". 

Parametrarna är kategoriserade utifrån parameterkaraktär, som identifierats till 

Övergripande parametrar, Aktörsparametrar och Företagsparametrar. I figuren 
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symboliserar en jordglob övergripande parametrar, tre personer symboliserar 

aktörsparametrar och en fabrik symboliserar företagsparametrar. Genom att visa hur de 

olika parametrarna kan tillämpas vid vad av internationell marknad och orsakerna till hur 

de kan tillämpas är figuren även kopplad till den andra forskningsfrågan "På vilka sätt kan 

dessa parametrar tillämpas för att välja internationell marknad och vad är orsaker till hur 

de kan tillämpas?".  Detta förklaras nedan i mer detalj för respektive kategori. 

De övergripande parametrarna består av psykologiskt avstånd och marknadens 

befolkningskaraktäristik. Kortare psykologiskt avstånd kan vara eftersträvansvärt eftersom 

det kan minska svårigheter i form av att förstå kunderna, hantera samarbeten, hantera en 

annorlunda institutionell struktur samt minska behovet av att anpassa verksamheten i den 

nya marknaden. När det gäller befolkningskaraktäristik studeras framför allt 

befolkningsmängden och internetanvändningen, där ett högre värde innebär högre 

potential för att skapa intäkter.  

Aktörsparametrar kan också vara viktiga att studera inför val av internationell marknad. 

Konkurrenter kan studeras dels för att kunna undvika dem men också för att kunna få 

närhetsfördelar. Andra typer av aktörer kan analyseras för att hitta potentiella 

samarbetspartners, där tidigare relationer visat sig spela en betydande roll för att hitta 

samarbeten. Företagens geografiska positioner kan också studeras eftersom 

närhetsplacering kan ge fördelar. 

Företagsparametrar är också centrala att analysera och består av den potentiella efterfrågan 

för företagets egna produkter och företagets specifika egenskaper. Potential för efterfrågan 

är centralt eftersom det är en avgörande faktor för att kunna sälja produkterna och därmed 

skapa intäkter. Företagets egenskaper kan också spela en betydande roll för val av marknad 

eftersom den nya marknaden kan påverka hur väl företaget kan nyttja sina egenskaper till 

att skapa konkurrensfördelar.  
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Figur 1 - Teoretiskt ramverk 



13 

 

3. METOD 

3.1 Forskningsansats  

En kvalitativ metod valdes eftersom den är anpassad för att öka förståelse för ett fenomen, 

som till exempel att förstå processen bakom ett visst beslut såsom en investering eller en 

nedläggning (Skärvad & Lundahl, 2016, s. 118). I denna studie var fenomenet som 

undersöktes internetföretags resonemang och agerande kring val av internationell 

marknad. Den kvalitativa ansatsen bedömdes lämplig för att undersöka detta fenomen 

eftersom ökad förståelse eftersöktes i denna studie. Studien genomfördes utan att någon 

befintlig teori styrde hur fenomenet undersöktes och fenomenet undersöktes till stor del 

öppet utan förbehåll. Däremot användes tidigare litteratur till att öka förståelsen för 

fenomenet. Studiens ansats var på det sättet induktiv med deduktiva inslag. Detta ligger i 

linje med Skärvad och Lundahl (2016) som menar att kvalitativ forskning oftast är 

induktiv och syftar till att förstå det studerade fenomenet. 

Studiens forskningsstrategi valdes till fallstudie som enligt David och Sutton (2011, s. 149) 

innebär djupgående studier av specifika enheter, som till exempel organisationer, 

händelser, samhällen eller program. Dessa egenskaper passar bra med syftet för denna 

studie och bedömdes därför vara en lämplig forskningsstrategi eftersom fallstudier är 

avsedda att studera specifika fall på djupet och möjliggör användandet av hur- och varför-

frågor (David & Sutton, 2011, s. 151). Fallet som studien undersökte var internetföretag 

som har valt internationell marknad, där företagets erfarenheter analyserades, oavsett om 

valet ansågs framgångsrikt eller inte. Detta eftersom både positiva och negativa 

erfarenheter ansågs kunna bidra till att förstå hur internetföretag kan välja marknad på ett 

framgångsrikt sätt. För att undersöka fallet studerades olika internetföretag som alla valt 

internationell marknad där varje företag kunde redogöra för antingen ett eller flera val av 

internationell marknad.  

3.2 Urval 

I studien valdes internetföretag med erfarenhet av internationalisering som analysenhet 

eftersom de bedömdes lämpliga för att kunna ge värdefull information för att besvara 

studiens syfte, det vill säga redogöra för hur marknader kan väljas av internetföretag. Detta 
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innebar att respondenterna kom från liknande företag med hänsyn till deras 

grundläggande struktur (internetföretag) samt erfarenhet av tidigare internationalisering. 

Samtliga företag förmedlar eller underlättar köpet av kapitalvaror. Förmedling kan ske 

genom traditionell återförsäljning exempelvis CDON och Zalando men även genom 

marknadsplatser, exempelvis Blocket. Företag som underlättar köp kan vara 

informationssidor och rankingsidor. Företagen skiljer sig åt till viss del eftersom 

marknadsplatser vanligtvis inte äger de varor som säljs, till skillnad från traditionella e-

handlare. Ytterligare en skillnad är att även om samtliga produkter är kapitalvaror har de 

olika pris och användningsområden. Det bör förtydligas att handelskedjor som till 

exempel Elgiganten inte räknas som ett internetföretag eftersom de i stor utsträckning 

säljer via fysiska butiker. Tillverkare som använder internet som en av flera 

försäljningskanaler räknas inte heller som internetföretag i denna studie eftersom 

värdeskapandet sannolikt inte huvudsakligen sker genom internetrelaterade aktiviteter, 

vilket gör att de hamnar utanför definitionen av internetföretag i denna studie. 

Urvalet till intervjuer genomfördes via icke-sannolikhetsurval. Det innebar att personer 

som ansågs kunna bidra till kunskap valdes, vilket är vanligt förekommande inom 

kvalitativ forskning (Skärvad & Lundahl, 2016, s. 120). Kriterierna för dessa personer var 

att de skulle ha erfarenheter från internationaliseringsarbete på strategisk nivå, antingen 

genom att de själva varit med i beslutsprocessen eller att de hade god insyn i arbetet kring 

utvärdering av internationella marknader. Personer som inte uppfyllde kriterierna valdes 

bort eftersom deras förmåga att ge relevant information för studien bedömdes vara låg. 

För att säkerställa att respondenten uppfyllde kriterierna presenterades exempelfrågor på 

förhand, vilket gav respondenten möjligheten att avgöra om han eller hon var lämplig för 

intervju eller om någon annan inom företaget var mer lämplig. I urvalet prioriterades 

svenska företag eftersom författarna var bosatta i Sverige under studiens genomförande 

och underlättade för att få kontakt och kommunicera med företagen. Däremot uteslöts 

inte relevanta utländska företag. 

Företag som valdes ut identifierades genom användandet av databasen Retriever Business 

där SNI koderna 47.9, detaljhandel över internet och postorder, med underliggande 

kategorier samt 63.12, webbportaler, användes. Sedan analyserades företagen genom att 
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deras hemsidor och nyhetsartiklar angående företagen studerades för att bedöma om de 

var företag som via internet förmedlar, underlättar eller säljer fysiska varor samt 

sannolikheten för internationell erfarenhet. Ytterligare ett krav var att företaget riktats in 

på särskilda marknader snarare än att de endast exporterar sina produkter till hela världen 

eller Europa genom en icke landspecifik hemsida. Därefter valdes 76 interföretag ut som 

bedömdes besitta internationell erfarenhet. Av dessa valdes 27 ut för förfrågan om intervju 

baserat på en samlad bedömning om företagets möjlighet att bidra med kunskap. 

Sannolikheten att ett aktivt val av internationell marknad tagits bedömdes högre för 

företag som internationaliserats utanför norden och prioriterades därför. Dessa 27 företag 

kontaktades varav representanter från 9 av dem var villiga att medverka i studien 

Dessutom kontaktades ytterligare två företag baserat på rekommendation från 

respondenter. Samtliga av dessa var direkta intressenter för studien eftersom de jobbar 

eller jobbat med företags internationella expansion vilket även var ett krav för medverkan. 

De medverkande förtegen bestod av både e-handlare och marknadsplatser, se Tabell 1 

för ytterligare information.  

Studien har genomförts med representanter vars företag till viss del skiljer sig. Exempelvis 

har respondenter från både marknadsplatser och traditionella e-handlare intervjuats. 

Eftersom dessa företagstyper har till synes olika affärsmodeller kan det utgöra ett 

potentiellt metodproblem som kan innebära att resultatets validitet försämrats. En fördel 

med detta var å andra sidan att resultatet kan vara relevant för flera olika typer av 

internetföretag. Den andra fördelen med att inkludera olika företagstyper med olik 

karaktäristik var att det bidrog till validering av resultatet då liknande resultat kunde 

skönjas. Dessa två fördelar ansågs överväga nackdelarna. 
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Tabell 1 - Förteckning över genomförda intervjuer 

Företagets 
omsättning i 
SEK 

Beskrivning Respondentens position/roll Nr Tid i 
minuter 

344 miljoner Svensk e-handlare som säljer skor till 11 

länder i Europa 

Ansvarig för internationella 

marknader 

F1 45 

57 miljoner Svensk E-handlare som säljer diverse 

nöjesprodukter till 6 länder i Europa  

Delad VD-tjänst, ansvarig för 

nya marknader 

F2 40 

145 miljoner Svensk prisjämförelsesajt som finns i 5 

länder i Europa 

Projektchef, ansvarig för 

affärsmässiga strategiska beslut 

inklusive internationalisering 

F3 60 

718 miljoner Svenskt modeföretag som finns aktivt i 

14 länder i Europa och Nordamerika 

men även erbjuder frakt till alla världens 

länder 

Vice VD F4 55 

78 miljoner Svensk e-handlare specialiserade på 

studsmattor, aktiva i 4 länder i Europa 

Ansvarig för företagsutveckling F5 35 

3,4 miljarder Finsk bilhandlare på internet som finns i 

3 länder i Europa 

F.d. VD för svenska 

verksamheten 

F6 45 

5,2 miljarder Norsk mediekoncern, här intervjuade i 

egenskap av ägare av flera 

marknadsplatser över hela världen. 

F.d. VD för ett dotterbolag 

med ansvar för 

internationalisering av second-

hand-marknadsplats 

F7 35 

256 miljoner Svenskt företag som säljer mattor i 17 

länder i Europa och även Japan 

VD F8 35 

280 miljoner Svensk marknadsplats för begagnade 

bilar, tidigare verksamhet i Sverige och 

Norge, nu endast Sverige  

VD för affärsområdet maskiner 

och tunga fordon med 

erfarenheter av 

internationalisering 

F9 60 

- Amerikansk informationssajt för bilar, 

aktiva i 4 länder i Europa.  

Regionchef norra och östra 

Europa 

F10 55 

492 miljoner Svenskt företag som säljer 

hälsoprodukter i 21 länder  

Affärsutvecklingschef F11 40 

3.3 Datainsamling 

I studien användes semistrukturerade intervjuer vilket innebär att frågorna som ställdes 

till respondenterna var förutbestämda men att den inbördes ordningen mellan frågorna 

varierade mellan intervjuerna (Skärvad & Lundahl, 2016, s. 132). Semistrukturerade 

intervjuer ansågs fördelaktiga då de kombinerar en nyansrikedom och djup i svaren som 

ostrukturerade intervjuer ger, men även ger möjligheten till viss kvantitativ analys som 

fås av strukturerade intervjuer, vilket i detta fall innebar möjligheten att jämföra fallstudier 

med varandra. En intervjuguide skapades och skrevs ned i ett textdokument som sedan 

användes som stöd under intervjuerna. Frågorna utformades till öppna frågor med syfte 

att få respondenten att beskriva situationen så mycket som möjligt. Då respondenten hade 
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insyn i beslutsprocessen ställdes framför allt frågor gällande hur marknader analyserats och 

vad som påverkat beslutet. En checklista med parametrar identifierade i litteraturen 

användes även för att ge respondenten möjlighet att komma med synpunkter på 

parametrarna i litteraturen. Intervjuerna genomfördes över telefon och en timme avsattes 

för intervjuer. Högtalartelefon användes så att båda författarna kunde genomföra 

intervjuerna. Den faktiska tiden för intervjuerna var i genomsnitt 45 minuter och 

varierade mellan 35 till 60 minuter. De genomförda intervjuerna spelades först in via en 

ljudinspelare och transkriberades sedan för att underlätta analyseringen, vilket resulterade 

i 68 transkriberade sidor.  

3.4 Analysmetod 

Dataanalysen i studien tillämpades utifrån tillvägagångssättet beskrivet av Eisenhardt 

(1989), vilket innebar att analysen delades in i två huvudsakliga steg, inomfallsanalys och 

mellanfallsanalys. Det första steget innebar att de transkriberade intervjuerna grundligt 

lästes igenom flertalet gånger för att, för respektive fall, få en känsla för helheten. Sedan 

avlägsnades information uppenbart irrelevant för studiens syfte samtidigt som resterande 

information behölls och placerades i ett separat textdokument. I detta stadie bevarades 

omgivande text i textdelarna för att behålla sammanhanget (Graneheim & Lundman, 

2004). De kvarvarande textdelarna kategoriserades för att skapa en struktur för fortsatt 

analys. För att forma kategorierna användes den teoretiska referensramen som stöd, även 

om nya kategorier också identifierades då informationen kategoriserades.  

När det första steget var genomfört analyserades varje kategori ytterligare för att skapa 

djupare förståelse och identifiera bakomliggande budskap. Detta gjordes genom sökande 

efter likheter och skillnader mellan textdelarna för respektive kategori, samt genom att 

leta efter underliggande betydelser. Det resulterade i underkategorier till de övergripande 

kategorierna. Textdelarna kondenserades sedan, vilket innebär att de kortades ner genom 

att överflödig information avlägsnades men budskapets kärna bevarades (Graneheim & 

Lundman, 2004). Sedan genomfördes en övergripande analys för att skapa förståelse för 

hur kategorierna kan vara kopplade till varandra och på vilket sätt olika parametrar kan 

vara av olika vikt för olika typer av företag och produkter. Analysen sammanfattades sedan 

i ett illustrerande ramverk. 
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3.5 Kvalitetshöjande åtgärder  

I studien genomfördes åtgärder för att öka studiens kvalitet och trovärdighet. En 

intervjuguide användes vid intervjuerna för att bidra till konsekvent handlande under 

intervjuerna. För att ytterligare säkerställa att de genomfördes på ett jämförligt sätt 

genomfördes alltid intervjuerna av båda författarna. Intervjuerna spelades även in och 

transkriberades för att minska risken för misstolkningar och förvrängning av 

respondenternas svar. Respondenterna som valdes hade heller ingen tidigare relation till 

författarna, vilket torde minskat risken för subjektivitet. Subjektivitet kan leda till 

exempelvis att respondenten säger det författarna vill höra för att underlätta deras arbete 

eller att författarnas tolkning av insamlad data från respondenten påverkats av författarnas 

uppfattning om respondenten. Genom att mestadels intervjua representanter från svenska 

företag minimerades också risken att få problem som ett resultat av språkliga missförstånd 

och kulturella barriärer, vilket torde kunnat försvåra studien och förvränga resultatet. 

För att tolkningen av resultatet skulle bli så rättvisande som möjligt utfördes analysen 

tillsammans av båda författarna. Respondenterna gavs också möjlighet att korrigera eller 

komplettera sina svar i efterhand via mail. De citat från respondenterna som utgjorde 

grunden i analysen presenterades i en bilaga, vilket kan öka studiens trovärdighet eftersom 

läsaren får möjlighet att läsa grundmaterialet som studiens resultat och slutsatser bygger 

på. På det sättet kan läsaren införskaffa sig en egen uppfattning om vad författarna 

utlämnat från resultatdelen och göra en egen tolkning av analysen. Ytterligare en metod 

som användes för att säkerställa att arbetet nått önskad kvalitet var att handledare och 

andra elever läste igenom arbetet och gav feedback under tre tillfällen under kursen. 

Handledare fanns även som stöd och bollplank under kursens gång, även det för att höja 

kvaliteten på arbetet. 
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4. RESULTAT 

Här presenteras studiens resultat. Det presenteras i löpande text och baseras på citat från 

intervjuerna, se bilaga A för kompletta citatlistor för respektive kategori. Först presenteras 

vad som kännetecknar en framgångsrik internationalisering eftersom det förklarar syftet 

med att välja internationell marknad och därmed lägger grunden för hur företag resonerar 

kring valet av internationell marknad. Sedan presenteras två av resultatet genererade 

strategier som tillsammans innehåller de identifierade parametrarna, hur de kan tillämpas 

och varför. 

4.1 Framgångsrikt val av internationell marknad 

Respondenterna nämner framför allt att de eftersöker att få avkastning på sin investering 

när de beskriver vad de vill få ut av internationalisering, vilket kan illustreras av följande 

citat: "Sen tittar vi på nyckettal "return on sales" eller "return at spent" till exempel. Då 

vill man se en avkastning som gör att man åtminstone tjänar lite pengar. Så då bara släpper 

du på och så märker du om det går eller inte går. […] om vi får en ROI över 4 så tjänar 

vi pengar på det, då är det bara o gasa på". Respondenterna nämner också ökad 

omsättning och ett positivt resultat som eftersträvansvärt vid internationalisering: "Så i 

och med det så har vi råd att vänta på att omsättningen blir tillräckligt stor för att vi ska 

få igen dom pengarna." och: "I slutet av dagen handlar det alltid om hur mycket pengar 

du kan tjäna". En annan respondent nämner att de gjort ett mindre framgångsrikt val av 

marknad eftersom avkastningen på den energi som investerades i marknaden var 

förhållandevis låg: "Det är stor skillnad på att bedriva affärsverksamhet i Tyskland jämfört 

med i Danmark och Norge. Det krävs dubbelt så mycket energi och man får ur hälften 

så mycket". 

4.2 Strategier för att välja internationell marknad 

I studiens resultat har två strategier genererats för hur internationella marknader kan väljas, 

vilka inte uppmärksammats i tidigare forskning inom området. Dessa strategier innebär 

två olika tillvägagångsätt för internetföretag att välja internationell marknad och kan 

påverka vilka parametrar som analyseras och hur de kan tillämpas. Att göra en noggrann 

analys av marknader anses av flera respondenter vara viktigt, en respondent konstaterade 
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detta i följande citat: "Att man gör marknadsundersökningen, man gör allt seriöst" och 

en annan att: ”Det är ju massa grejer som vi som har vägt ihop”. Detta är dock inte den 

enda möjligheten som nämnts utan flertalet respondenter menar istället att det är viktigt 

att testa sig fram för att välja marknad.  

4.2.1 Hagelböss-strategi 

Tillvägagångssättet som används för att testa sig fram är något som ett par respondenter 

liknar vid att skjuta med hagelbössa, vilket innebär att företaget öppnar upp verksamheten 

i flera nya länder samtidigt som kostnaderna hålls låga, om det sedan går bra investeras 

ytterligare i marknaden, annars läggs satsningen ner, detta illustreras av citatet: "Så fort vi 

kunde egentligen såg vi till att få ut sajter och efter ett tag såg vi om det flög eller om det 

inte flög och då kanske man pausade marknadsföringen eller så lade man ner sajten helt 

och hållet". Hagelböss-strategin kan användas genom att erbjuda frakt till en mängd olika 

länder från en engelskspråkig hemsida där trafiken och beställningarna används som 

beslutsunderlag vid val av internationell marknad: ”Vi kan också kolla på var intresset, 

alltså trafiken, kommer ifrån till vår engelska sajt, för att sedan kunna djupdyka i nya 

länder. T.ex. är det många holländare som har visat intresse?”. Respondenterna nämner 

flera fördelar med hagelböss-strategin, den är tids- och- kostnadseffektiv samt skapar bra 

information som kan användas senare vid lanseringen. En respondent menar att 

hagelböss-strategin kan ersätta mer konventionell analys för internetföretag: "Det blir ju 

analysen på nått sätt. Om vi jämför några länder så blir det ju analysen, var går det bäst, 

var ska vi satsa mer och var ska vi gå ur. Så det blir en liveanalys.". En annan respondent 

är inne på ett liknande spår och använder hagelböss-strategin för att lära sig vilken 

marknad som är mest lämplig att investera i: "Man såg vart konceptet tog fart innan man 

gjorde större investeringar som också gjorde att när man väl gjorde en större investering 

hade man mycket bättre marknadsdata om hur mycket det kostar att köpa trafik, vad du 

får in för typ av annonser, vad finns det för marknadsföringskanaler som funkar bäst, hur 

funkar konkurrensen, vad är de bra och dåliga på, så vi hade mycket bättre datapunkter 

för att göra en full lansering senare".  

En respondent anser att hagelböss-strategin fungerar bäst med enklare produkter som 

kräver lite förklaring och att strategin därmed inte fungerar lika bra när produkten kan 
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behöva förklaras mer för kunderna: “Det beror på företaget. Om du säljer, låt oss säga 

solglasögon eller andra konsumentvaror, då kan det förmodligen fungera. Du har en 

standardiserad hemsida, du kan enkelt översätta den, du behöver ingen produktförklaring. 

Jag skulle säga att det beror på produkten. Ju mer du måste förklara produkten, desto mer 

talar det för att göra en analys för hur du ska nå ut till din målgrupp.".  

En annan situation som kan möjliggöra en hagelböss-strategi, är exempelvis när en e-

handlare inte behöver närvara fysiskt för att nå ut till ett stort antal kunder på den nya 

marknaden. Ett företag i studien har uppnått detta genom att innan full lansering använda 

sig av en engelskspråkig hemsida och att skicka varor till kunder över hela världen: "Vi 

bryr oss inte så mycket om att öppna företag i dom länderna utan vi skickar våra produkter 

till kunder i dom länderna […] sen när man får en viss omsättning, då öppnar vi på riktigt 

[…] Det finns massor av länder där vi har en omsättning på kanske 20.000 kr om året, 

det är ju ingenting, men det kostar oss ingenting heller, så blir vi stora i vissa länder som 

i Tyskland t.ex. så tar vi nästa steg då och tar dom större kostnaderna". En annan 

respondent uttrycker sig med ett liknande resonemang när det gäller export av varor via 

internet: "Jag lever ju i tron att vi inte behöver göra några större investeringar vid export, 

bortsett marknadsföring för att driva trafik. Sätta upp en internationell sida, 

valutahantering, det kan man ju göra utan problem.".  

En annan respondent som representerar en marknadsplats menar att för företag som säljer 

användargenererat innehåll är hagelböss-strategi effektiv: "Ja det tror jag (att jag skulle 

använda hagelböss-strategi igen), det beror på vilket typ av koncept man har så klart. Det 

som är så bra med marknadsplatser är ju att man använder användargenererat innehåll, så 

det gäller bara att veta hur man ska kickstarta så folk lägger upp innehåll på de här 

plattformarna, eller den plattformen du har.". 

4.2.2 Centrala parametrar och dess tillämpning vid hagelböss-strategi 

Trots att en hagelböss-strategi kan minska mängden analys kan fortfarande viss analys 

behöva göras. Det finns några parametrar som framstår som vanligt förekommande vid 

val av internationell marknad med hagelböss-strategi.  Exempelvis menar en respondent 

att länders betalsystem behöver analyseras: "Till exempel så har vi upptäckt att betalsystem 
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skiljer sig mycket mellan olika marknader, […] länder har olika betalsystem så du behöver 

göra något slags analys tycker jag.". En annan respondent belyser vikten av betalsystem 

och berättade att betalsystem påverkade företagets val av internationell marknad: ”Vi 

valde istället att ta de länder som kändes mest bekväma för oss, framförallt när det gäller 

betalsätt eller logistik. […] Kort, faktura eller i Tyskland är Paypal till exempel väldigt 

stor men inte alls i Sverige. Så det måste man ha i Tyskland".   

Befolkningsmängden, eller marknadens storlek, tycks påverka företags val av 

internationell marknad för företag som använt sig av hagelböss-strategin. Det syns i att 

företagen i studien ofta gått in i exempelvis Tyskland som är en stor marknad. En 

respondent konstaterar att ”Marknadens Storlek och tillväxt tittar vi på. […] Tyskland är 

största marknaden i Europa, sen Storbritannien och Frankrike. Så vi resonerade att man 

kanske skulle försöka ta dom.”. En annan respondent konstaterar att för dem innebär en 

allt för liten marknad att det inte är ekonomiskt lönsamt att förbättra tjänsten i landet 

vilket ligger i linje med en annan respondents konstaterande att riskerna kontra 

möjligheterna innebär stora fördelar med en stor marknad. Ytterligare en respondent 

konstaterar att marknadens storlek är av stor vikt: "Jag hade hellre gått in i en större 

marknad som exempelvis Polen än en liten marknad som Estland. Även om man tar hela 

Baltikum så är det bara ett halvt Sverige, det känns som att man då lägger ganska mycket 

energi för att sedan få liten utkomst.".  

Psykologiskt avstånd kan i hagelböss-strategin fungera som en beslutsparameter för val av 

marknad. Ett sådant mönster kan skönjas, där psykologiskt näraliggande marknader tycks 

föredras. Däremot är det flertalet respondenter som påpekar att de haft detta i bakgrunden 

istället för att göra en tydlig analys eller som följande citat visar, att personliga kopplingar, 

som minskar det upplevda psykologiska avståndet, styrt valet av marknad. ”Det var med 

[Namn] som tidigare arbetat på Lensway. De har tidigare expanderat till Holland och 

Tyskland och kanske Polen tror jag, så det var ganska naturligt att ta de marknader som 

han känner”. En respondent utrycker att det psykologiska avståndet även kan påverka 

synen på varumärket i det nya landet: "Sverige och Finland har ju ändå ett band, man 

litar på varandra, det finns en ganska stor andel som pratar svenska, så det finns många 

plus med att gå till Finland". Det nämns även att befintliga kunder kan påverka valet av 
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internationell marknad eftersom det kan vara positivt om varumärket är igenkänt på den 

nya marknaden.  

Flera respondenter påtalar att det är enkelt att underskatta det psykologiska avståndet eller 

delarna i det. En respondent konstaterade att företagets val av internationell marknad 

drabbats av detta: ”Sedan har vi tagit Danmark för att vi trodde att de var lika oss men 

det var de inte.”.  Detta indikerar att företag som vill undvika att underskatta det 

psykologiska avståndet kan ge det större uppmärksamhet än att endast låta det finnas med 

i bakgrunden vid ett beslut.  

Hagelböss-strategin kan innebära att olika parametrar analyseras eftersom ett företag kan 

eftersträva fördelar både från att analysera marknader innan de väljs och att testa sig fram 

på marknaden. Det innebär att olika företag kan tänkas analysera olika parametrar i sin 

hagelböss-strategi. Vilka parametrar detta innefattar kan vara beroende av vilka 

förutsättningar som krävs för att företaget ska kunna bli framgångsrik på marknaden och 

kan skilja sig mellan olika företag. En respondent som representerar en marknadsplats 

konstaterar att de analyserade konkurrenssituationen när de valde internationella 

marknader genom hagelböss-strategin: "Vilka konkurrenter finns i landet och vad har 

dom för räckvidd? Eftersom marknadsplatser handlar väldigt mycket om att vara nummer 

1 på marknaden så måste det finnas en rimlig chans att nå det". En annan respondent som 

också representerar ett företag som använt hagelböss-strategi konstaterar däremot att 

konkurrenter inte är av vikt för dem: "Vi kollar inte så mycket på konkurrenter när vi 

väljer marknad för där vi är där finns dom ändå, eller så kommer dom snart dit.". Istället 

är samarbetspartners en faktor som de tar in i beslut om val av internationell marknad: 

"Det som är viktigt för oss är nog att vi behöver en mycket bra partner som kan ta hand 

om våra produkter [...] så har vi en ingång via dom här människorna som känner några i 

Tyskland som vill bli partners, då öppnar vi i Tyskland.". Det är här två exempel som 

visar att varje företag kan ha olika parametrar som kan vara viktiga att analysera vid en 

hagelböss-strategi beroende på företagets egenskaper.  
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4.2.3 Prickskytte-strategi 

Alla respondenter använder dock inte en hagelböss-strategi, istället kan en mer noggrann 

analys göras med ambitionen att gå in i ett fåtal marknader samtidigt.  En respondent 

motsätter sig att internationalisera i flera länder samtidigt och menar att: ”Ska man 

utomlands då ska man göra det fokuserat med tydliga mål, annars är jag helt övertygad 

om att det inte går. De som försöker och duttar här och där och kör 10 länder i en smäll, 

jag har inte sett ett enda exempel där det fungerar. Jag förstår att man väljer det som 

strategi, det är liksom någon slags skjutning med hagelbössa och hoppas att man träffar 

nåt. Problemet är att man träffar inget. Man måste göra det fokuserat och våga satsa på 

det land man tror på och våga göra en ordentlig analys av det, det är det övergripande 

sättet alltså.”. En annan respondent menar att det alltid krävs viss analys för att en 

internationalisering ska kunna lyckas vilket talar emot en hagelböss-strategi som minskar 

mängden analys som genomförs. Detta speglar den andra strategin för val av internationell 

marknad som studiens resultat genererat. Det är en mer konventionell strategi där 

marknader först analyseras noggrant och där sedan en eller några av dessa väljs för 

internationalisering. I den här studien benämns en noggrann analys som på det sättet 

"siktar" mer fokuserat på ett fåtal länder som prickskytte-strategi.  

4.2.4 Centrala parametrar och dess tillämpning vid prickskytte-strategi 

Det kulturella avståndet framstår som en viktig beslutsparameter vid valet av internationell 

marknad vid prickskytte-strategi. Det kan påverka hur produkterna som säljs används och 

uppskattas i andra länder vilket en respondent beskriver som en nyckelfråga för 

framgångsrik internationalisering: ”En nyckelfråga är ju produktutbud, hur relevant är 

utbudet i marknader. Är en produkt relevant i Sverige så är den med stor sannolikhet 

också relevant i resten av norden […] vi ligger nära dem vad vi tycker är fint och så där”. 

Ett företag som använt sig av prickskytte-strategin konstaterar att ”Kulturellt avstånd 

kollar vi på när vi beslutar om vilken marknad vi ska gå in i eftersom vi säljer mycket på 

humor, vilka länder är mest lika Sverige kulturellt och beteendemässigt?”. Kulturellt 

avstånd kan även påverka hur mycket affärsklimatet skiljer sig åt i olika länder vilket i sin 

tur kan påverka valet av internationell marknad: "Att välja mellan Sverige eller Ryssland 

så vet man ju själv vilken man tar. […] det är så annorlunda i Ryssland, Sverige är ju 



25 

 

närmast Finland företagsklimatmässigt […] Det gäller att veta dom små skillnaderna. I 

Tyskland så är chefen chef och det blir svårt att komma med den svenska öppna 

varianten.". En annan respondent som använder sig av prickskytte-strategi vid 

internationalisering menar att kulturella skillnader kan vara väldigt besvärligt: "Kulturella 

skillnader kan vara en mardröm, bokstavligen talat en mardröm!". 

Flertalet respondenter resonerar kring hur länders ekonomiska välstånd påverkar valet av 

internationell marknad vilket det tycks göra i olika stor utsträckning beroende på för 

vilket företag marknaden analyseras. En respondent konstaterar att eftersom de säljer 

relativt kostsamma produkter är landets ekonomi av betydelse då det i vissa länder riskerar 

att finnas för få som har råd med deras produkter. Å andra sidan konstaterar en annan 

respondent att extremt dyra produkter kanske säljs mer i fattigare länder som har en liten 

medelklass men ett fåtal extremt rika människor. Vikten av länders ekonomiska välstånd 

tycks alltså vara beroende av kostnaden på produkten som säljs. En respondent konstaterar 

även att länders ekonomiska utveckling kan vara av vikt vid val av internationell marknad: 

"Polen har ju haft en fin utveckling dom senaste årtiondena, nu är jag inte så insatt i 

Polens ekonomi men dom är ju bra mycket mer välmående idag än vad man har varit på 

länge så det borde ju följa en utveckling där köpkraften också ökar […] vilket gör att det 

kan vara ett intressant land för oss" Det ekonomiska avståndet mellan länder är däremot 

ingenting som respondenterna menar är en beslutsparameter vid val av internationell 

marknad. 

Institutionellt avstånd kan vara en parameter att studera för internetföretag vid val av 

marknad. Respondenterna belyser att det är en fördel att bedriva affärsverksamhet inom 

EU eftersom det normalt innebär endast mindre skillnader i lagar och regler även om det 

finns vissa undantag. När marknader med längre institutionellt avstånd ska väljas tycks en 

ökad analys av lagar och regler krävas för att ett korrekt beslut ska kunna tas. Bland annat 

nämns korruption och möjligheten att kunna ta ut pengar från landet som något som 

måste undersökas. Även länders skattesystem, vilka kan variera inom unioner som 

exempelvis EU, nämns som något som kan behöva analyseras noga innan internationell 

marknad väljs eftersom det kan påverka priset på produkten: "Det man får hålla ögonen 
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på är de intrikata skattesystem som kan finnas kopplat till bilarna, eftersom det ganska 

radikalt kan påverka prisbilden på bilarna. Så man behöver förstå hur det flödet fungerar". 

Språket som talas i det nya landet kan vara en faktor som finns med i ett beslut av 

internationell marknad. En respondent vars företag närvarar i flera länder där det talas 

olika språk illustrerar detta genom att konstatera att ”Vi har hittills gjort det enkelt för oss 

genom att bara gå till länder som är ganska lätta att förstå språkmässigt”. Flera respondenter 

påpekar också att olika språk har små nyansskillnader som måste fungera på rätt sätt för 

att kunder ska kunna lockas, en respondent som relativt nyligen internationaliserat till 

USA illustrerade detta med följande citat om hur hemsidan fungerade i USA: "Vi har 

också hemsidan på brittisk engelska och där är det också stor skillnad, så det hjälper inte 

alltid heller att ha allt på engelska för att det ska vara en viss sorts engelska". Många belyser 

att det är bra att ha någon på kontoret som kan det lokala språket i det nya landet: ”Lokal 

erfarenhet och språkkunskaper är det bra om personalen har, det talade för att gå in i 

Tyskland, många danskar pratar ju tyska”. För små företag som kan sakna resurserna för 

att anställa en person med språkkunskap kan det påverka valet av internationell marknad.  

Respondenterna tycks inte se internetanvändningen som en särskilt viktig 

beslutsparameter vid val av internationell marknad. Även om flera respondenter resonerar 

kring att det är positivt med hög internetanvändning påpekar en respondent att det även 

finns fördelar med låg internetanvändning i landet: "Internetanvändningen spelar roll men 

då kan man säga det finns en mekanism och det är att med lite lägre internanvändare så 

är det också billigare att annonsera på google adwords. För då är det inte lika många som 

slåss för att synas. Så går man in i ett annat land som har en annan struktur, mindre e-

handel så kan vi ju spendera mer och få mer trafik på det sättet för samma peng.". 

Istället för att betona vikten av hög internetanvändning resonerar flera respondenter att 

mobilanvändning är en bättre indikator för hur väl internethandeln fungerar, vilket 

illustreras av detta citat: ”Mobilanvändningen har varit en vanlig trend att titta på de 

senaste åren, men annars finns det postnords e-handelsrapport som är jättebra […] 

internetanvändningen är lite diffusare tycker jag eftersom det finns så många uppkopplade 

devices nu för tiden. Som e-handlare är man ju en engagerad internetanvändare, min 
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mormor är ju internetanvändare bara för att hon har en uppkopplad termometer. Men 

däremot är hon inte en e-handlare". 

Internetbeteende nämns även av flera respondenter som en viktig beslutsparameter och 

den mer detaljrika kunskapen om internetanvändning verkar, enligt dem, bättre kunna 

förutspå om en internationalisering kommer att bli framgångsrik eller inte. En respondent 

illustrerar detta enligt följande: "Men har man koll på internetanvändandet och hur man 

använder det, hur man är vana att använda det". Internetanvändningen tycks alltså ha 

relativt liten betydelse enligt respondenterna i studien och fokus ligger istället på att 

studera beteenden online, där mobilanvändningen nämns som en bra indikator för att 

visa om människorna är vana att handla på nätet.  

Flertalet respondenter lyfter fram att konkurrenters närvaro påverkat valet av 

internationell marknad, även om en respondent tvärt om konstaterade: "Vi kollar inte så 

mycket på konkurrenter när vi väljer marknad för där vi är där finns dom ändå, eller så 

kommer dom snart dit.". Enligt respondenterna finns flera anledningar till att studera 

konkurrenterna. Två respondenter som båda representerar företag inom e-handel anser 

att flera konkurrenter på en marknad kan tyda på att det finns en efterfrågan för produkten 

och att hög konkurrens således inte behöver vara negativt. Låg konkurrens tycks dock 

vara mest eftersträvansvärt och kan enligt en respondent vara en anledning till att svenska 

företag går till Norge då konkurrensen där generellt sett är lägre än längre söderut i 

Europa. Låg konkurrens kan innebära bland annat kostnadsfördelar genom till exempel 

billigare marknadsföring menar ytterligare en respondent som representerar e-handeln. 

Respondenterna är relativt överens om att det är mindre attraktivt med en marknad som 

har få men stora konkurrenter jämfört med marknader med flera små konkurrenter, eller 

som en respondent uttrycker det "då är det bättre att man är en lite större fisk i en liten 

dam än en liten fisk i ett hav". Respondenterna från plattformsorganisationer menar att 

det för dem kan vara extra viktigt eftersom plattformar ofta kan behöva ta en 

marknadsledande position för att överleva. En e-handlare menar istället att de har 

möjligheten att profilera sig för att vara annorlunda och på så sätt kan konkurrera även 

mot större aktörer.  
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Det råder blandade meningar gällande vikten av potentiella samarbetspartners vid val av 

marknad. Några respondenter menar att möjligheten till att hitta samarbeten inte är 

särskilt relevant att analysera, vilket illustreras av följande citat: ”Det finns bra och dåliga 

samarbetspartners i alla länder så det tycker inte jag spelar någon roll för valet.” och ”Vi 

har aldrig märkt av att det varit något problem att hitta samarbetspartners det finns alltid 

samarbeten att göra." Dock finns det andra som lägger större vikt vid denna parameter: 

"Nästa steg när vi väljer ett land […] är att se om vi kan hitta någon nyckelpartner." och 

"Det som är viktigt för oss är nog att vi behöver en mycket bra partner som kan ta hand 

om våra produkter". En möjlig orsak till detta kan vara vilken sorts kunder företagen 

riktar in sig mot, eftersom det i detta fall endast var företag med högre grad av 

företagskunder som värderade parametern högt. Flera respondenter nämner även vikten 

av att ha tillgång till ett nätverk av kontakter inför ingång i ett land, vilket illustreras av 

följande citat: "Du behöver någon som har erfarenhet inom industrin i det nya landet, 

och inte bara erfarenhet utan också kontakter inom industrin. Det hjälper jättemycket 

om du har någon som kan öppna dörrar och har ett nätverk där. Om du startar från noll 

så är det extremt svårt.".  

Respondenterna nämner flera parametrar som är företagsspecifika när det gäller att välja 

internationell marknad. Till exempel nämner en respondent: ”Ekologisk mognad är en 

term vi kollar på om vi hittar den, eller digital mognad bland kvinnor i vårt segment, det 

kollar vi på”. Det är tydligt att potentiella kunder för företaget måste finnas i det nya 

landet för att det ska vara en attraktiv marknad. Mycket av det respondenterna säger 

kretsar kring efterfrågan för de produkter som företagen erbjuder och att dessa ska vara 

relevanta även i det nya landet. Till exempel nämner en respondent vars företag säljer 

studsmattor att: ”Våra produkter kan bara användas av de som har en trädgård, vår 

kundkategori är de som äger ett hus. Därav blir det automatiskt att vi inte säjer till 

människor som bor i lägenhet. En viktig faktor blir hur många som bor i hus i det landet”. 

Med ett liknande resonemang nämner annan respondent som säljer vegetabiliska oljor att: 

"Vår största produkt handlar om att få en bra balans mellan omega 3 och omega 6 i 

kroppen […]  i Ryssland också och i ett land som Indien till exempel där […] är också 

förhållandet dåligt vilket betyder att marknaden för vår produkt finns".   
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Utöver produkten nämner flera respondenter att själva konceptet också behöver vara 

efterfrågat i den nya marknaden, en respondent konstaterar: "Det är viktigt att kolla: Var 

passar konceptet?". En annan respondent utvecklar resonemanget och menar att det kan 

vara viktigt att undersöka på vilket sätt kunderna kan tänka sig att handla produkterna: 

"Att köpa bil är en av de största affärer du gör som privatperson bortsett från din bostad. 

Det finns per automatik friktion i att sälja kapitalvaror som är så pass dyra på auktion, 

innan man har trygghet för varumärket […] Att auktionskonceptet kan fungera i landet 

är en komponent att titta på, även om det såklart kan förändras över tid". 

Respondenternas svar tyder alltså på att både efterfrågan för produkten och efterfrågan 

för företagets koncept kan vara viktiga att ta hänsyn till vid val av marknad. 

4.6 Konceptuell modell 

Den konceptuella modellen visar hur företag kan välja strategi för att välja internationell 

marknad. Studiens resultat visar även att internetföretag kan använda en strategi som 

innebär att de utan höga kostnader provar sig fram i flera marknader för att sedan välja 

den eller de marknader som uppvisar mest lovande resultat.  Detta har i den här studien 

benämnts som en hagelböss-strategi. Tre huvudsakliga förutsättningar för när hagelböss-

strategi kan vara värd att användas har nämnts i att när 1) produkten är enkel att förklara, 

2) företagen kan hålla låg fysisk närvaro och 3) företag säljer användargenererat innehåll. 

Att sälja användargenererat innehåll avses i denna studie att sälja andra företags eller 

individers produkter, ofta via en marknadsplats.  I den konceptuella modellen grupperas 

dessa tre kategorier in i huvudkategorin internationaliseringskostnader. Med detta avses 

att det är mer troligt att företag väljer en hagelböss-strategi då 

internationaliseringskostnaderna är låga eftersom samtliga nämnda förutsättningar 

påverkar internetföretagets internationaliseringskostnader.     

Att förklara en komplex produkt för dess tilltänkta kunder kan tänkas öka företagets 

kostnader, det kan vara i form av exempelvis marknadsföring, kundservice och andra 

former av anpassad kommunikation. På samma sätt innebär hagelböss-strategin låg grad 

av anpassning till nya kulturer vilket kan göra den ideal för produkter som används och 

inhandlas på liknande sätt i flera länder. Företagen i studien som använt sig av hagelböss-

strategin stämmer bra in på detta, alla handlar med relativt enkla produkter som kan antas 
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behöva förklaras ganska lite för invånarna i de nya marknaderna. Hög fysisk närvaro kan 

innebära ökade kostnader och risk vid internationalisering vilket en respondent påpekar 

i följande citat: […] "Men däremot är ju den stora frågan och risken när vi går in fysiskt 

i ett land.". Minskad fysisk närvaro kan på motsatt sätt hålla 

internationaliseringskostnaderna låga. Detta syns även på de företag i studien som använt 

sig av hagelböss-strategin i och med att de ofta exporterar sina produkter utan att gå in i 

landet fullt ut.  Att företaget säljer användargenererat innehåll kan även det innebära en 

kostnadesbesparing eftersom företaget kan spendera mindre tid och resurser på att 

exempelvis undersöka vilka produkter som är populära på den nya marknaden och hur 

dessa kan marknadsföras.  

Även om hagelböss-strategin innebär att färre parametrar analyseras har studiens resultat 

visat att viss analys ofta genomförs vid användandet av en hagelböss-strategi. Även om 

parametrarna delvis kan skilja sig åt är de övergripande parametrarna 1) betalsystem, 2) 

befolkningsmängd och 3) psykologiskt avstånd återkommande som parametrar som 

studeras och anses därför vara dominerande parametrar vid en hagelböss-strategi. Studiens 

resultat visar att andra parametrar ofta tillkommer till dessa. Vilka dessa är kan företagen 

anpassa efter vad som är viktigast för dem. Dessa parametrar kallas i modellen för utvalda 

prickskytteparametrar. I studien har aktörsparametern samarbetspartners, den 

övergripande parametern kulturellt avstånd liksom mer företagsspecifika parametrar så 

som antalet boende i villor nämnts som utvalda prickskytteparametrar att ta med i en 

hagelböss-strategi. 

För företag som drabbas av höga kostnader vid internationalisering kan internationell 

marknad väljas genom användandet av en prickskytte-strategi. Prickskytte-strategin 

innebär att många parametrar grundligt analyseras för ett antal internationella marknader 

varav ett fåtal marknader väljs för vidare internationalisering. Resultatet tyder på att det 

kan vara mer lämpligt att genomföra en prickskytte-strategi då företaget har höga 

kostnader vid internationalisering eftersom de ekonomiska konsekvenserna väntas bli 

större för företaget vid ett misslyckat val av marknad. Kostnaden för att utföra en 

prickskytte-strategi blir också sannolikt lägre i förhållande till investeringskostnaden, 

vilket också talar för att göra en sådan när höga internationaliseringskostnader är 
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involverade. Utöver tidigare nämnda parametrarna 1) befolkningsmängd och 2) 

betalsystem kan de övergripande parametrarna 3) kulturellt, 4) geografiskt, 5) ekonomiskt 

och 6) institutionellt avstånd, 7) språk samt 8) mobilanvändning analyseras i prickskytte-

strategin. Dessutom kan aktörsparametrarna 9) konkurrenter och 10) samarbetspartners 

liksom de företagsspecifika parametrarna 11) internetbeteende och 12) efterfrågan på 

företagets produkter och 13) koncept studeras. 14) Psykologiskt avstånd bedöms inte som 

en parameter som inkluderas i en prickskyttemetod eftersom delarna i det psykologiska 

avståndet analyseras istället.  

I figur 2 presenteras det teoretiska ramverket som bygger på resonemanget ovan. Den 

lodräta axeln visar hur mycket analys som genomförs. Ökad analys innebär både att antalet 

parametrar som analyseras ökar och att dessa analyseras mer noggrant. Den vågräta axeln 

avser de kostnader som företag står inför vid internationalisering. Den diagonala linjen 

visar hur företag som har en viss kostnadsstruktur kan välja strategi för val av internationell 

marknad och vilka parametrar som kan studeras. Resultatet visar även att företag kan 

befinna sig någonstans mellan hagelböss- och prickskytt-strategin. Det innebär att olika 

företag kan analysera de parametrar som är viktiga för just dem vilket symboliseras av att 

den diagonala linjen går från hagelböss-strategi till prickskytt-strategi. Dessa parametrar 

kalls i figuren för utvalda prickskytteparametrar.  

 
Figur 2 – Konceptuell modell 
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5. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

5.1 Teoretisk bidrag 

Syftet med denna studie var att Skapa förståelse för hur internationell marknad 

framgångsrikt kan väljas för internetföretag genom att beskriva och identifiera 

tillvägagångssätt för val av internationell marknad. För att besvara syftet formulerades 

forskningsfrågorna (1) Vilka parametrar kan vara centrala för internetföretag vid val av 

internationell marknad? (2) På vilka sätt kan dessa parametrar tillämpas för att välja 

internationell marknad och vad kan vara orsaker till hur de kan tillämpas? Den här studien 

besvarar den första forskningsfrågan genom att identifiera och öka förståelsen kring 14 

centrala parametrar för internetföretag vid val av internationell marknad. Studien besvarar 

även den andra forskningsfrågan vilken avser hur parametrarna kan tillämpas, dels hur de 

kan analyseras var för sig och dels genom hur de kan tillämpas i två identifierade strategier. 

Dessa två strategier kan bidra till att fylla ut kunskapsgapet gällande hur internetföretag 

kan välja internationell marknad och har till författarnas vetskap inte identifierats i tidigare 

studier. Studien lyfter också fram tre möjliga kostnadsdrivare till när de två olika 

strategierna kan användas, vilket bidrar till att besvara den andra forskningsfrågan. 

En av strategierna som genererats av studiens resultat kallas för hagelböss-strategi och 

innebär att företag i mångt och mycket testar sig fram på flera internationella marknader 

och låter resultatet under testet bli en stor del av beslutsunderlaget. Tidigare forskning 

har visat att internetföretag har möjligheten att internationalisera kostnadseffektivt och 

den här studien har med hagelböss-strategin fördjupat kunskapen kring hur 

internetföretagens resurssnåla internationalisering kan påverka deras val av marknad. När 

en hagelböss-strategi används har tre dominerande parametrar identifierats. De första två, 

psykologiskt avstånd (Johansson & Vahlne, 1977) och marknadens storlek (Andersson, 

2004; Flores & Aguilera, 2007; Robertsson & Wood, 2001; Beim & Lévesque, 2006; 

Ozturk m.fl., 2015) är båda övergripande parametrar som identifierats i tidigare litteratur. 

Studiens resultat tyder på att internetföretag kan välja att inte detaljstudera dessa utan 

snarare ha dem i bakgrunden vid ett val av internationell marknad. Dessutom 

identifierades betalsystem som en tredje dominerande parameter som endast lyfts fram i 

litteraturen i begränsad omfattning, vilket kan bero på att denna studie riktats mot 
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internetföretag där betalsystem kan vara av särskild vikt då transaktioner inte kan ske med 

exempelvis kontanter på plats. 

Den andra strategin som identifierades består av en mer konventionell och fördjupad 

analys och kallas i den här studien för prickskytte-strategi. Denna strategi inkluderar de 

resterande parametrarna som framkommer i studien. Även om internetföretag kan 

använda dessa parametrar vid en hagelböss-strategi anses de endast vara dominerande vid 

användandet av en prickskytte-strategi. Prickskytte-parametrarna diskuteras i nästföljande 

stycken i mer detalj. 

Delarna i psykologiskt avstånd, kulturellt-, geografiskt-, ekonomiskt-, institutionellt 

avstånd och språk, är övergripande parametrar som nämnts av respondenterna som att de 

kan användas vid en prickskytte-strategi. Det ekonomiska avståndet tycks till skillnad från 

tidigare studier inte handla om rent avstånd, det vill säga skillnaden mellan den 

ekonomiska utvecklingen, istället kan det ekonomiska välståndet på den nya marknaden 

vara en beslutsparameter för företagen. Kotha m.fl. (2001) nämner internetåtkomst och 

teknologisk användning som parametrar intressanta för internetföretag. Den här studien 

visar dock att fokus snarare ligger på detaljerade parametrar såsom mobilanvändning och 

internetbeteende. Detta kan tolkas som att det är den teknologiska användningen som 

fortfarande är relevant idag och att internetåtkomsten minskat i betydelse. Anledningen 

till detta kan vara att internetåtkomsten skiljde sig i större utsträckning mellan länder för 

20 år sedan än vad det gör idag (Världsbanken, 2018), och kan av det skälet vara mindre 

relevant att studera. Studien visar också att hög internetanvändning inte nödvändigtvis 

endast är positivt utan att det även kan finnas fördelar med låg internetanvändning, 

exempelvis att det kan vara mindre kostsamt att marknadsföra varumärket än på mer 

internetmässigt mättade marknader. Detta resonemang ligger i linje med Shu och 

Morschett (2017) som hittade ett negativt samband mellan hög internetanvändning och 

marknadspotential, vilket de menar kan bero på marknadsmättnad.  

De aktörsparametrar på marknaden som framförallt studerats av företagen i studien är 

konkurrenter. Detta ligger i linje med tidigare studier (Alcácer, m.fl., 2015) som lyfter 

fram att företag försöker undvika varandra om möjligt och även föredrar vara ensamma 

på en mindre marknad framför att dela en större marknad med konkurrenter. Denna 
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studie tyder på att detta kan vara extra viktigt för internetföretag som fungerar som 

marknadsplatser eftersom de i större utsträckning kan tänkas konkurrera på en ”winner 

takes it all” marknad. Det innebär att konkurrenter kan vara särskilt viktig att studera för 

marknadsplatser, även vid en hagelböss-strategi. I studien framkom också att företag tvärt 

om kan se konkurrenter på en ny internationell marknad som något positivt eftersom det 

kan visa att det finns en efterfrågan för företagets produkter eller att företagets koncept 

kan fungera. Potentiella samarbetspartners nämndes i förhållandevis liten utsträckning i 

studien där samarbeten snarare skapades genom tidigare kontakter. Detta ligger i linje 

med Sharma & Blomstermo (2003) som menar att företags val av marknad ofta beror på 

tidigare relationer med personer på andra företag.  

Företagsspecifika parametrar nämndes i stor utsträckning av företagen i studien vilket 

tyder på att företag kan analysera internationella marknader på olika sätt. Detta ligger i 

linje med tidigare studier, exempelvis Papadopoulos m.fl. (2002) som menar att olika 

företag har olika faktorer som de värderar högre beroende på bransch och strategisk 

orientering. Företagen i studien studerade i stor utsträckning möjligheten till efterfrågan 

för deras produkter, vilket också nämns i tidigare studier (Andersson, 2004; Ozturk m.fl., 

2015). Utöver efterfrågan för produkten lyfte några företag fram möjligheten till 

efterfrågan för själva konceptet, vilket också kan skönjas i tidigare studier, exempelvis Xu 

och Shenkar (2002) som menar matchningen mellan företagsspecifika attribut och landets 

egenskaper kan styra valet av marknad.    

5.2 Praktiskt bidrag  

Studien bidrar till att öka förståelsen för internetföretag vad gäller olika tillvägagångssätt 

för att utvärdera och välja marknader vid internationalisering. Dessutom ges en inblick i 

under vilka omständigheter som tillvägagångssätten kan vara mer eller mindre lämpliga. 

Två strategier har identifierats som internetföretag kan använda för att välja marknad. 

Hagelböss-strategin innebär att företag kan analysera flera marknader samtidigt som det 

förutsätter en affärsmodell där kostnaderna kan hållas låga vid internationalisering. 

Kostnaderna kan exempelvis uppstå i samband med att produkten förklaras för kunderna 

i den nya marknaden samt när fysisk närvaro behövs. Denna strategi kan därför vara 

lämpligt för företag med till synes lättförklarade produkter samt lågt behov av fysisk 
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närvaro. Prickskytte-strategin innefattar en mer fullskalig analys som kan vara bättre 

lämpad i situationer när högre kostnader är involverade vid eventuell internationalisering. 

Denna strategi kan vara fördelaktig när företagets produkter kan behöva förklaras innan 

de säljs samt när affärsmodellen förutsätter fysisk närvaro.  

För små resurssvaga företag kan kännedomen av hagelböss-strategin innebära nya 

möjligheter till att genomföra internationalisering. Att analysera marknader kan för ett 

litet företag vara en stor investering och det kan tänkas att småföretag inte har råd att göra 

detta, vilket kan innebära att småföretag antingen väljer att inte internationalisera eller att 

valet av internationell marknad sker slumpartat. Trots att slumpartade tillvägagångssätt 

försämrar beslutsfattandet (Ozturk m.fl., 2015), är de vanligt förekommande bland mindre 

företag (Musso & Francioni, 2014). Förutsatt att en internationaliseringsprocess innebär 

låga kostnader för småföretag kan hagelböss-strategin innebära en möjlighet att välja 

internationella marknader på ett systematiskt sätt vilket kan öka företagets 

konkurrenskraft.  

Oavsett vilken strategi som används finns det vissa parametrar som internetföretag ofta 

studerar vid val av internationell marknad. Dessa parametrar som dominerar vid en 

hagelböss-strategi har identifierats till de övergripande parametrarna befolkningsmängd, 

betalsätt och psykologiskt avstånd. Paradoxen för psykologiskt avstånd som nämnts i 

tidigare litteratur har även identifierats i denna studie. För att motverka denna paradox 

kan företag studera det psykologiska avståndet mer noggrant, vilket innebär att gå mot en 

prickskytte-strategi där delarna i psykologiskt avstånd detaljstuderas.   

När det gäller de dominerande parametrarna vid en prickskytte-strategi kan det skilja sig 

mellan olika företag, både angående vilka och till vilken grad parametrarna studeras. 

Analysen kan alltså behöva anpassas till företaget eftersom varje företag är unikt och har 

olika egenskaper. Genom att ha kunskap om förekommande dominerande parametrar 

som kan studeras vid val av internationell marknad kan internetföretag ta rationella 

strategiska beslut för att öka sannolikheten för en framgångsrik internationalisering och 

lönsamhet för företaget. 

5.3 Begränsningar och förslag på framtida forskning  
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Framtida studier kan undersöka hur internetföretag av en viss karaktär kan välja 

internationell marknad, kriterier som kan användas är företagens affärsmodell, företagens 

storlek eller produkterbjudande.   

En möjlig begränsning i studien är att den utgått ifrån intervjuer som i många fall talar 

utifrån ett retroperspektiv, i vissa fall kan det skilja sig flera år mellan själva händelsen i 

fråga och intervjutillfället. Detta kan innebära att respondentens minnesbild inte helt och 

hållet överensstämmer med verkligheten eller att respondenten överbetonar personliga 

åsikter samt försöker framställa sig själv i god dager vilket kan ha påverkat resultatets 

reliabilitet. En möjlighet för en framtida studie kan därför vara att använda sekundär data, 

exempelvis anteckningar som förts när analyser genomförts och beslut tagits. På detta sätt 

skulle även risken för snedvriden information beroende på personliga åsikter kunna 

minimeras.  

Resultatet i denna studie har pekat på att företags kostnadsstruktur påverkar företags 

tillvägagångssätt för val av internationell marknad. En framtida studie skulle ytterligare 

kunna undersöka när de olika strategierna kan vara att föredra. Detta kan exempelvis vara 

när företaget strävar efter organisationellt lärande eller ökad internationaliseringshastighet.   

5.4 Slutsatser  

Internets ökade betydelse i en allt mer global värld gör det relevant för internetföretag att 

expandera sin verksamhet till internationella marknader. I detta läge är valet av 

internationell marknad centralt och det finns ett behov av ökad förståelse för hur det kan 

ske. Denna studie ökar förståelsen både för hur internetföretag kan gå till väga för att välja 

internationell marknad och vilka parametrar som kan vara intressanta att analysera. 

Genom att öka förståelsen för hur internationell marknad kan väljas ökar också 

möjligheten för företagen att ta riktiga beslut vilket kan leda till högre återbetalning på 

investeringen och ökad tillväxt. För att kunna avgöra hur valet av marknad kan gå till kan 

det vara viktigt för företagen att analysera vilka kostnader en internationalisering medför 

eftersom låga kostnader öppnar upp för att använda en s.k. hagelböss-strategi som innebär 

att företaget testar sig fram i större utsträckning. Internationaliseringskostnaderna kan 

avgöra hur många och hur detaljerat de olika parametrarna studeras även om parametrarna 
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befolkningsmängd, betalsätt och psykologiskt avstånd i de flesta fall kan vara av vikt. Vid 

en prickskytte-strategi begränsas antalet länder och fler parametrar detaljstuderas vid val 

av internationell marknad. Denna kunskap kan vara till nytta för företagsledare för 

internetföretag som vill sprida sin verksamhet utomlands och även för andra som vill förstå 

hur internetföretag kan välja internationell marknad.  
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7. Bilagor 

Bilaga A – Citat av respondenter 

Psykologiskt avstånd 

Citat Underkategori Företag 

”Det var med [Namn] som tidigare arbetat på Lensway. De har 
tidigare expanderat till Holland och Tyskland och kanske Polen tror 
jag. Så det var ganska naturligt att ta de marknader som han känner” 

Erfarenhet F1 

”Tyskland var faktiskt mer slump, det är vår jobbigaste marknad och 
har alltid varit, dit gick vi in på för att vår danska country manager 
hade kopplingar och kunnighet dit och det gränsar ju till Danmark så 
många danskar pratar ju tyska och så.” 

Erfarenhet F2 

”Och sätta upp ett Dankort i Danmark, alltså göra lite lokala grejer, 
det skulle jag göra, ha en person som gjort något liknande i det landet 
men som kan sitta i Sverige och också göra en massa annat om det 
inte är en fast tjänst” 

Erfarenhet F3 

"And you can only understand a country if you have lived there for 
years or you go with a local to run the business, I wouldn’t start a 
business in a country without having a local there." 

Erfarenhet F10 

"Och sen ha en person som kanske redan jobbat i Tyskland förut som 
förstår svenska marknaden också.  Behöver inte vara bilmarknaden 
men den personen behöver förstå företagskulturen. Hur tyskar och 
svenskar jobbar. För att snabbare äta upp den här kulturskillnaden." 

Erfarenhet F6 
 

"Det går inte att kopiera rakt av allting. Gör man det i företag så är 
man fel ute" 

Anpassning F6 

"Ja, men inte för mycket. Tänk F6 expanderar utomlands, jag skulle 
säga att 85-90% blir exakt samma som konceptet är. Det är bara de 
lokala skillnader, småskillnader, lönesystem t.ex" 

Anpassning F6 

"T.ex mobilen finns sökmenyn i Tyskland på vänder sida och i Sverige 
på höger sida, så gör den på samma sida så att du minskar gapet och 
får dom att känna sig hemma, men att dom ändå ser varumärket. Det 
gäller att spela med reglerna" 

Anpassning F6 

"In certain countries there is certain habits and certain practices which 
you can’t transverse, so maybe you need to adjust your business 
model. So an advice is, maybe it is necessary to adjust your business 
model to make it happen in a country, because of regulations, cultural 
differences, competition, whatever it is. If you see Mcdonalds they are 
offering rice in Asia, soups in Japan, so you need to adjust your 
product to the market." 

Anpassning F10 

"Too much customization, requires extreme high operational effort 
and means extreme high cost. So, the key is to standardize as much as 
you can and feel as local as possible. That is the balance you need to 
do." 

Anpassning F10 

"Att i t.ex Tyskland ha en person där som lägger mycket tid på att 
trycka och twista så att det passar just tysken, det har vi förenklat 
väldigt mycket, vi gör som h&m eller ikea, vi kör vårt koncept, och 
så gör vi det på deras språk, allting annat är samma. Jag tror det är en 
av hemligheterna till framgången." 

Anpassning F8 

”Vi har ju mycket trafik från Österrike till den tyska sidan till exempel 
för dom surfar på tyska sidor. Så vi tänker absolut utifrån det 
perspektivet också.” 

Befintliga 
kunder 

F2 
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”Många, framför allt i Finland och Danmark handlar redan mycket 
från svenska e-handels sajter för att vi har en stor e-handel i Sverige" 

Befintliga 
kunder 

F3 

"När det gäller befintliga internationella kunder så är det rätt 
intressant, det är klart att det skulle vara ett plus om varumärket redan 
var etablerat på den marknaden i någon form av utsträckning. Men 
[…] det behöver per automatik inte betyda att affärsmodellen skulle 
bära i det landet." 

Befintliga 
kunder 
 

F9 

 

Kulturellt avstånd 

Citat Underkategori Företag 

”Kulturellt avstånd kan påverka valet av marknad. Sverige Norge 
och Danmark är rätt lika och vi märker att i Tyskland så är det större 
skillnad. Ju längre bort man kommer desto svårare är det ju. Vill man 
göra det enkelt för sig så väljer man marknader som är hyfsat lika. Vi 
har även tittat på Holland som är väldigt lika oss men har inte hunnit 
helt enkelt. Kanske i framtiden. ” 

Kulturellt 
avstånd 

F5 

"And also the cultural, don’t underestimate the cultural component. 
That is actually one of our biggest learnings, you can't move in to a 
country if you do not understand a country […] Cultural differences 
can be a nightmare, literally a nightmare." 

Kulturellt 
avstånd 

F10 

"Min poäng va att kulturellt är fortfarande en viktig grej, det finns 
regler och hur man beter sig i business och lite så där, men även där 
så tror jag att, framför allt med internet blir det mer likt. För är du i 
olika länder finns det alltid någon som varit i Silicon Valley och 
jobbat där och arbetar som man arbetar i Silicon Valley, och då har 
man en koppling mellan varandra" 

Kulturellt 
avstånd 

F7 

"Sverige och Finland har ju ändå ett band, man litar på varandra, det 
finns en ganska stor andel som pratar svenska, så det finns många plus 
med att gå till Finland" 

Kulturellt 
avstånd 

F9 

”Många säger att man går bort sig på att gå till Danmark för att det 
är svårare än man tror. Vi tror att vi är lika varandra för att vi har 
hyfsat likt språk men så är vi inte det helt plötsligt.” 

Paradox F3 

"Sedan har vi tagit Danmark för vi trodde att de var ganska lika oss 
men det var de inte.” 

Paradox F4 

”Kulturellt avstånd kollar vi på när vi beslutar om vilken marknad vi 
ska in i eftersom vi säljer mycket på humor, vilka länder är mest lika 
Sverige kulturellt och beteendemässigt?” 

Produkt F2 

”En nyckelfråga är ju produktutbud, hur relevant är utbudet i 
marknader. Är en produkt relevant i Sverige så är den med stor 
sannolikhet också relevant i resten av norden. Så det gör ju att den 
biten kan man i alla fall lägga åt sidan. Om du till exempel gör fina 
vaser här i Sverige, så att de vaserna också skulle upplevas som fina i 
Spanien, det kan vara så, men det är förmodligen inte lika sannolikt 
som i Danmark till exempel för vi ligger nära dem vad vi tycker är 
fint och så där.” 

Produkt F3 

”Det tror jag de flesta svenska företag gör, att man först tar de 
nordiska marknaderna […] kundsegmentet i norden är egentligen 
mer eller mindre samma.” 

Kunder F1 

”Om vi går tillbaka till början så började [namn] i Sverige för där 
tänkte hon att hon kan kunden och sedan gick hon till Norge för 
där tänkte hon att de är ganska lika oss" 

Kunder F4 
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"I Tyskland är det kulturella skillnader, där måste det vara mycket 
mer hierarkiskt, jag försöker köra så lite som möjligt. Att det ska vara 
korta beslutsvägar. Men i Tyskland blir det ju lite längre för dom vill 
ju ha den lilla här hierarkin som dom har, är man chef så är man 
chef. Till skillnad från Sverige där företagskulturen är ganska platt." 

Företagskultur F6 

"Att välja mellan Sverige eller Ryssland så vet man ju själv vilken 
man tar. […] Det är svårt, det är så annorlunda i Ryssland, Sverige 
är ju närmast Finland företagsklimatmässigt […] Det gäller att veta 
dom små skillnaderna. I Tyskland så är chefen chef och det blir svårt 
att komma med den svenska öppna varianten." 

Företagskultur F6 

”Vi har ganska hög närvaro i länderna, för kunderna känns vi lokala. 
[…] Danskar vill ju köpa av danskar så där gäller det att inte vara så 
tydliga med att det är ett svenskt bolag. De är ganska hemkära och 
vill prata med danskar osv.” 

Anpassning? F5 

”Kulturellt avstånd tror jag ofta att man glömmer. Svenska företag 
tror att folk tycker likadant i Polen och Sverige. Och att man tror 
att sitt land är det bästa. I Sverige kör man Volvo och i Tyskland 
Audi. Men man måste akta sig och inte alltid tro att det man har i 
hemlandet är det bästa. Det funkar inte likadant i andra länder.” 

Anpassning, 
paradoxen 

F1 

Vi har gått till länder som kulturellt ligger nära oss.  Vi skickar inte 
stora mängder varor till Asien ännu till exempel. När vi gör det blir 
det en större läroprocess. 

Anpassning  F4 

"Also communication […] the marketing approach, it is costly. That 
is something that need to be checked, if you can use the 
communication, just copy it, translate it in every market or if you 
need a specific approach.  Classic example, Nike in China, they had 
a campaign where a basketball player was winning against a dragon. 
But in China you don’t win against a dragon. So, it was a massive 
failure." 

Anpassning F10 

"Sen tror jag också att det har att göra med att amerikanska hemsidor 
ser annorlunda ut än våra. Det tror jag har att göra med att dom är 
lite annorlunda, vi jobbar mycket mer med fakta och text, dom 
jobbar mycket mer med bilder, med det visuella, det ska se snyggt 
ut och så" 

Anpassning F11 

 

Språk 

Citat Underkateategori Företag 

”Vi har hittills gjort det enkelt för oss genom att bara gå till länder 
som är ganska lätta att förstå språkmässigt.” 

Språk F4 
 

"In business we talk a lot of English, but not on certain markets 
and depending on your target group not everyone speaks 
English, by far not. It really depends on the product you sell and 
your target group or on the partners." 

Språk F10 

”Lokal erfarenhet och språkkunskaper är det bra om personalen 
har, det talade för att gå in i Tyskland, många danskar pratar ju 
tyska” 

Språk F2 

”Någon som kan språket, den personen får gärna sitta på kontoret 
i Sverige men som kan språket så att den kan ringa upp och skälla 
på någon som inte sköter frakten, om man ska in i Tyskland 
behöver man ha någon som pratar tyska.” 

Språk F3 
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"Man såg till att man hade någon i huset som kunde prata både 
spanska och svenska och engelska. Och nån som kunde tyska 
svenska och engelska. Då tog man hand om supporten utan 
problem." 

Kundkontakt F8 

"När man ska ha kontakt med kunderna är det bra om det kan 
ske på deras eget språk för då känns det tryggt.” 

Kundkontakt F5 

”Vi vill hålla kundtjänstnivån hög för att verka så lokal som 
möjligt, språket blir då en viktig faktor, kan vi redan språket så är 
det ett plus, för då kan en kundtjänstmedarbetare vara i flera 
länder […] Språkkompetensen är bättre i norden, vilket är viktigt 
för oss. […] Holland är också väldigt bra, dels för språket, de är 
väldigt bra på engelska” 

Kundkontakt F1 

”Att få en trygghetssymbol som är väldigt viktig för 
konsumenterna i Holland kan öka försäljningen med 30-50%. 
För att få den behöver man holländska kunskaper, det gäller hela 
ansökningsprocessen som är på holländska.” 

Myndigheter F1 

”Språkkunskaper är en viktig del även om det går att prata 
engelska med de flesta. Att starta upp bolaget är inget problem 
om man inte kan språket tycker jag" 

Myndigheter  F5 

”Vi har märkt av skillnader i tonen och nyansskillnader i språket, 
det är mer formellt i Tyskland till exempel och det måste man 
akta sig för.” 

Språkkultur F1 

"Vi har också hemsidan på brittisk engelska och där är det också 
stor skillnad, så det hjälper inte alltid heller att ha allt på engelska 
för att det ska vara en viss sorts engelska" 

Språkkultur F11 

 

Geografiskt avstånd 

Citat Underkategori Företag 

"För oss stod det mellan att välja något av våra grannländer Sverige 
eller Ryssland (från Finland)" 

Geografiskt 

avstånd 

F6 

”Den dåvarande amerikanska ägaren som hette Valueclick hade 
redan kontor i München, London, paris och alla möjliga ställen så 
då fick några där börja jobba med där här biten också helt enkelt. 
Det var inget dramatiskt beslut eftersom man inte behövde 
investera något, för lönerna betalades redan, utan det var en 
översättning av sajten för 100 000 kr ungefär, så det var en no-
brainer att känna på det” 

Geografiskt 
avstånd 

F3 

"Det är nära till Finlnad så det är absolut ett plus, särskilt när det 
gäller att exportera dit" 

Geografiskt 
avstånd 

F9 

”Schweiz som också är utanför EU, är lite längre bort så det är det 
lättare med Norge för att man har man mer erfarenhet som svensk 
att arbeta med dem än med Schweiz.” 

Geografiskt 
avstånd & 
erfarenhet 

F1 

”Hur kan vi lösa det bäst med logistik? [...] Kan bli längre leverans 
mer söderut och det skulle innebära sämre kundservice.” 

Logistik F1 

”Det är viktigt att tänka logistikmässigt, hur kan vi leverera 
varorna. […] det ska gärna finnas bra infrastruktur med bra vägar 
och vara bra connectat till hela Europa.” 

Logistik F1 

"Med längre avstånd blir någon dag till i leveranstid. 
Konsumenterna stället tuffare och tuffare krav på leveranser. 2015 
var det okej med några dagar, 2018 ska det vara max 2 dagar." 

Logistik F8 
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”Vi valde Danmark för att vi i Malmö är ju halvdanska och så är 
det nära att skicka härifrån, så det var helt geografiskt att vi gick till 
Danmark. ” 

Logistik F2 

” Sen är det en fördel för oss eftersom vi har lager i Malmö och 
det blir nära till kund, i länder söderut, alltså korta leveranstider” 

Logistik F2 

”Men generellt sett är det klart att det är svårare att sälja till någon 
som är längre bort. Inte nödvändigtvis att skicka det, många har 
ganska stor förståelse för 4-5 dagars leveranstid som små produkter 
har så det är inget stort problem, men det som är jobbigt det är ju 
returerna. […] skickar man något tre gånger runt hela jorden blir 
det ingen bra affär.” 

Logistik F3 

"Geografiska avstånd behöver inte vara problematiskt, för oss 
gjorde det inte det i slutändan eftersom vi visste att 
internationaliseringskonceptet fungerade […] Och det är klart, det 
kanske är så när man exporterar varor och sådana saker men det är 
inte alls samma sak när man håller på med internetprodukter" 

Logistik & 
internet 

F7 

”Har man kundservice i länder långt bort kan det vara ganska 
krångligt för då ska man ha telefontid i de tidszonerna och snabba 
returer” 

Kommunikation 

& Logistik 

F3 

”Det kan vara lite jobbigt ibland med dom långa avstånden till att 
träffa tyska personer. Men det har inte varit några större problem. 
” 

Kommunikation 
& resor 

F5 

”När man sätter igång en verksamhet så vill man ha lätt att ta sig 
dit, man vill ha liknande tidszon, kan man åka dit över dan så är 
det ju väldigt enkelt. Är det stor skillnader i tidszoner och man 
måste vara borta en vecka och så i taget så är det klart mer jobb. ” 

Kommunikation 
& resor 

F5 

"Geografic distance is not a big deal for our business, but in general 
I think it is since you have cultural similarities, for example if you 
go to Germany you need to go into Austria and Switzerland as 
well, you call it the DACH region and we have Scandinavia, 
Sweden Norway and Denmark all the services expand in that areas 
first because of the proximity, not only because of traveling costs, 
but because cultural. It is easier to talk, for us Europeans it is easier 
to talk with other Europeans than with Americans, the Americans 
are completely different, or the Africans or Asians, they are 
completely different from us in Europe. " 

Kommunikation F10 

"Kundservicen har vi hemma i Sverige men måste ju anpassa sig 
till när dom är vakna. Men har en pågående diskussion med 
partners i japan om att köpa kundservice istället. Vi får sämre betyg 
på Trustpilot om vi inte har kundtjänst fullt ut, och det är inte bra." 

Kommunikation F8 

"Det finns kanske talang i Sverige som har kopplingar till olika 
intressanta länder och då försvinner ju lite den här geografiska 
närheten, den blir inte lika viktig så jag tror med internet och en 
globalisering i form av vart folk kommer ifrån och var dom bor så 
försvinner det elementet mer och mer även om det egentligen är 
naturligt att man går de stegen" 

Kultur F7 

"Det finns liksom en kulturell närhet till de närmsta länderna" Kultur F7 

"Testa lite i Latinamerika, kan vi lansera i Asien och testa lite i 
Afrika. […] För märker man att det funkar i ett område så är det 
troligt att det fungerar i grannlandet av olika anledningar, så man 
försökte sprida sin geografiska punkt för att se vilka det faktiskt 
funkar i och då blir det lättare, då kanske den här ska pumpas upp, 
funkar det i Marocko, ja då kanske den här ska lanseras i Tunisien" 

Kultur F7 
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Ekonomiskt avstånd 

Citat Underkategori Företag 

”Vi skulle inte satsa på ett land som har lågt BNP, men det är heller 
ingenting vi detaljstuderar, dock har vi det i bakhuvudet”  

Ekonomi / 
BNP 

F2 

”Vi tar inte in BNP som en parameter utan utgår från vår kund. […] 
Så med det vill jag bara berätta att även om jag har dålig insikt i hur 
förmögna befolkningen är i Afghanistan så vi har en ganska stor 
mängd kunder i Afghanistan, så vi utgår alltså från kunden, vi 
kalkylerar inte utefter om det finns pengar att tjäna på det sättet.” 

Ekonomi / 
BNP 
 

F4 

”Landets ekonomi är absolut viktigt. En av anledningarna till varför 
vi avvaktade i Finland. Dom har helt enkelt mindre pengar, vi säger 
ganska dyra produkter, deras ekonomi är inte lika stark som svenska 
och norska t.ex.” 

Ekonomi / 
BNP 
 

F5 

”De baltiska länderna har lite sämre ekonomi så där har vi valt att 
inte satsa. Vi säljer varor som kostar mellan 5-12 tusen och om man 
kollar vad folk har för inkomster så i dom baltiska länderna så 
motsvarar det kanske 1-2 månadslöner, så då förstår man att här är 
det ingen idé. Men kollar vi istället på nord och centraleuropeiska 
länder så är det mer som i Sverige och man kan ha råd och köpa.” 

Ekonomi / 
BNP 
 

F5 

"Polen har ju haft en fin utveckling dom senaste årtiondena, nu är 
jag inte så insatt i Polens ekonomi men dom är ju bra mycket mer 
välmående idag än vad man har varit på länge så det borde ju följa 
en utveckling där köpkraften också ökar […] vilket gör att det kan 
vara ett intressant land för oss" 

Ekonomi / 
Tillväxt 
 

F9 

"Om jag skulle analysera marknad skulle jag titta på landet, det 
fundamentala, ekonomi och situation […] köpkraften är viktig" 

BNP F8 

”BNP kan möjligtvis vara intressant beroende på vad man säljer, det 
kommer in under den där analysen av marknaden och av hur fort 
den växer. Om man säljer jätte-jättedyra soffor eller smycken eller 
nånting för en halv miljon kronor, den kan vara större i Nigeria än 
vad den är här, dock har det inte så mycket att göra med hur rikt 
själva landet är, om man inte säljer en väldigt mainstream produkt 
då är det viktigt.” 

Produkt F3 

"Jag tror inte att sämre ekonomi är ett problem, varför skulle det 
vara det, dom säljer ju fortfarande mycket bil där " 

Produkt F6 

"För låg BNP kan vara ett problem. I ett land med låg BNP per 
capita har inte folk tillräckligt mycket ägodelar för att det ska bli en 
bra second-hand marknad […] Då blir BNP, om man bara kikar på 
det övergripande, en ganska utslagsgivande fingervisning på vilka 
länder som kan vara intressanta att vara i " 

Produkt F7 

”Valutakurser är också en viktig del i e-handeln, det är så mycket 
knepigare när alla kan sälja saker över hela världen, det är ju svårt att 
hålla 70 hemsidor i olika länder helt upp to date prismässigt för alla 
produkter ” 

Valutor F3 

"Nu när euron är stark kontra kronan så finns ju mycket bättre 
möjligheter att göra export" 

Valutor F9 
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Institutionellt avstånd 

Citat Underkategori Företag 

”Schweiz tog det lite längre tid att gå in i pga. tullfrågor eftersom de 
inte är med i EU, men det är egentligen samma sak i Norge” 

Regioner F1 

”Sen i Norge tänkte vi att det är bra för att konkurrensen är hårdare, 
det är större hinder att skicka till Norge på grund av att det ligger 
utanför eu. Då tänkte vi att om vi tar oss över den här 
handelsbyråkratin med tull och allt vad det innebär så kan det vara 
en konkurrensfördel för oss, sen har dom inte lika stort e-handels 
nätverk, det är inte lika många som skickar dit så därför tänkte vi det 
skulle vara kul att testa det” 

Regioner F2 

”Här skulle jag säga att jag gillar ju EU. Ur det här perspektivet har 
EU verkligen utfört någonting, för e-handel inom EU är enkelt.” 

Regioner F3 

”Norge är speciella för att dom inte är med i EU, det är egentligen 
den enda stora grejen […] det är jättemeckigt att sälja saker till Norge 
för att det är tullar, för att det är utanför eu, det är ju tullfritt inom 
eu. Och det blir framför allt meckigt med till exempel returer och 
det är därför många håller sig borta därifrån. För skickar man in något 
så betalar man tull på det och sen så ska man få det returnerat, ibland 
blir det tull och ibland inte för att få något ut ur Norge men 
hursomhelst så har man ju redan betalat tull på att få in det i Norge.” 

Regioner F3 

”Det är ju stor skillnad om man ska gå utanför EU så är det ju andra 
lagar. T.ex. om du ska gå in i Australien eller USA så är det ju andra 
regeluppsättningar. Så länge man håller sig inom eu så är det ungefär 
samma regler att förhålla dig till även om varje land kan ha något 
olika regler som man måste förhålla sig till” 

Regioner F5 

”Det är klart att det är krångligare i Norge eftersom de är utanför 
EU, men det fungerar ändå ganska bra. Det handlar framför allt om 
när vi ska skicka saker mellan lager.” 

Regioner F5 

”Sedan finns det vissa, som de anglosaxiska länderna och även Kina 
och Japan som har helt andra lagar och förordningar i botten, de har 
kanske inte som vi ett bra skydd för kunderna och arbetarna. I USA 
och England är det avtalsbaserat och i Kina är det på andra 
premisser.” 

Regioner F4 

"Det finns en regelmässig fördel att gå till EU" Regioner F7 

”Även fast det är inom eu så kan man ju tycka att det borde vara 
enkelt och samma regler osv, men det är ju ganska olika lokala regler 
i varje land, om man tar Tyskland till exempel så är det ju en 
huvudvärk med alla regler dom har. […] det finns olika regler 
gällande redovisning och sånt också.[…] I Tyskland så är det helt 
plötsligt såhär ”du har glömt att betala din skatt så här får du en bot”, 
utan någon förvarning, de är väldigt tvärtom mot svenska 
myndigheter.” 

Regioner F2 

"Eftersom vi är i Europa Japan och USA så är inte regler och lagar 
några större problem för oss" 

Regioner F8 

Man måste formulera villkoren på ett visst sätt. […] Detta kommer 
egentligen från lagkrav, speciellt när man kollar på data, i Tyskland 
är det mycket mer skyddat än i Sverige, så där måste man hantera 
det på något bättre sätt […] Sådana saker måste man anpassa. I vissa 
länder är det lättare.” 

Data F1 

"Political legislations are extremely important for us, I can actually 
start with that analysis without making a revenue projection and if 

Data F10 
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it says that the data is not available then I don’t have to continue 
with the analysis" 
"We move because of data availability, a lot of people ask us why 
we went first to Sweden, then Spain and then Slovenia, but its due 
to data availability. […] it is our main driver how we choose 
markets. There are more attractive markets in terms of volumes and 
revenue perspectives but if the data is not available we can’t have a 
product, so we are driven by data availability" 

Data F10 

”Alla lagar som man har skiljer sig i de olika länderna och det kräver 
mycket tid och är lätt att glömma i början. Tyskland är exempelvis 
mycket strikta jämfört med Sverige med vissa saker.” 

Regler & lagar F1 

”Det är lite mer komplext med alla lagar och regler i de olika 
länderna jämfört med konsumentbeteenden” 

Regler & lagar F2 

”I norden så har vi samma regler till det mesta vilket gör att de 
nordiska länderna ligger nära till hands som svenskt företag” 

Regler & lagar F3 

”Tyskland är ju klart krångligare kan jag säga. De är extremt 
byråkratiska. Att bara flytta en adress i Tyskland är hur krångligt som 
helst. De är inte så smidiga att ha o göra med, deras byråkrati är 
överdriven.” 

Regler & lagar F5 

"Jag kollar nog inte så mycket på lagar och sånt. Visst vissa grejer 
kollar vi ju men är det en stor marknad så, har man sett andra 
bilfirmor som gjort det så förstår man ju att det kan inte vara så 
många konstiga lagar […] Men nä inte så stor vikt på det, kan vara 
att man tappar gnistan innan man ens kommit igång om man börjar 
läsa för mycket krångliga regler och inte fattar vad det är och hur det 
löses praktiskt. Jag skulle inte oroa mig för mycket över det." 

Regler & lagar F6 

"Ett problem var med lagar och regleringar hur man skapar ett 
företag, hur man kan plocka ut pengar ur landet eller styra olika 
företag i andra länder." 

Regler & lagar F7 

"Det man får hålla ögonen på är de intrikata skattesystem som kan 
finnas kopplat till bilarna, eftersom det ganska radikalt kan påverka 
prisbilden på bilarna. Så man behöver förstå hur det flödet fungerar" 

Regler & lagar 
 

F9 

”Det här med eventuell korruption gäller endast inköp för oss […] 
annars är det ingenting vi kollar på.” 

Korruption F4 

"Corruption is not so problematic in Europe but In south America 
I bet it is, in Asia I bet it is, in Africa definitely. So in those countries 
it is a big factor. 

Korruption F10 

"How stable is the whole country? Are they taking away your assets? 
How is the political regulation, for an example are they cutting of 
your oil? Somewhere in Russia because they have a dipute with 
Germany for an example. " 

Korruption F10 

 "Det enda vi har dragit oss för hittills är väl Ryssland egentligen 
men det är mer för att det är en okänd marknad för oss + att det inte 
är helt lätt att ta sig in, vi får nästan varje vecka folk om säger ska ni 
in i Ryssland kan jag hjälpa er. Men då är det inte alltid den lagliga 
världen och det är alltid någon som ska ha lite pengar. " 

Korruption F11 

 

Befolkningskaraktäristik 

Citat Underkategori Företag 
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”Marknadens Storlek och tillväxt tittar vi på. […] Tyskland är 
största marknaden i Europa, sen Storbritannien och Frankrike. 
Så vi resonerade att man kanske skulle försöka ta dom. ” 

Befolkningsmängd F1 

”Vi var också nyfikna på att testa en sån stor marknad 
(Tyskland). ” 

Befolkningsmängd F2 

”Det är lockande för svenskar att gå till större marknader ” Befolkningsmängd F3 

”Marknadens storlek tittar vi på men har faktiskt aldrig kollat 
på tillväxten. Tyskland är en enorm marknad men det går inte 
lika bra för oss där som i dom mindre. ” 

Befolkningsmängd F5 

"The country is too small to hire someone because the potential 
revenue doesn’t justify it. […] we started out there in 2008 or 
2009 as one of our test markets and it runs but to develop the 
market there you need a local" 

Befolkningsmängd F10 

"Sverige har ju 5 gånger mer bilförsäljning än Finland. Och 
Tyskland har ca 10 gånger större marknad än Finland. […] visst 
det finns mycket att lära sig i Tyskland men om man tänker 
risken kontra möjligheterna så är fortfarande möjligheterna så 
stora. Man skulle nog tagit det steget ändå" 

Befolkningsmängd F6 

"Hur många som bor i landet är något jag skulle kolla på."  Befolkningsmängd F7 

"Det är fortfarande så att vår största marknad är norge som utgör 
15-20% av vår försäljning  ch norge har 6 milljoner invånare, 
så det säger inte så mycket hur många invånare ett land har, 
men den största tillväxten på ett år, den har Tyskland haft för 
oss där vi öppnade 2016, det är klart att Tyskarna generellt har 
mycket pengar, dom spenderar dom lite lättare och är 80 
miljoner så det är klart att det hjälper. " 

Befolkningsmängd F11 

"Jag hade hellre gått in i en större marknad som exempelvis 
Polen än en liten marknad som Estland. Även om man tar hela 
Baltikum så är det bara ett halvt Sverige, det känns som att man 
då lägger ganska mycket energi för att sedan få liten utkomst. " 

Befolkningsmängd F9 

”När man ska utvärdera en marknad börjar man naturligtvis 
med marknadens storlek." 

Befolkningsmängd  F3 

 

Internetanvändning 

Citat Underkategori Företag 

”Internetbeteendet och mognaden i landet innebär också väldigt 
stora skillnader. Det finns länder där tryckta saker fortfarande är 
väldigt viktigt, internetmässigt är Sverige, Finland och några till 
ganska långt gångna och early adapters när det gäller ny teknik […] 
digital mognad hos kvinnor i vårt segment är någonting som vi tittar 
på” 

Internet-
användning 

F4 

”Internetanvändningen är inget specifikt vi kollar på men det är ju 
intressant. Men eftersom vi bara går in i utvecklade länder så är inte 
variation så enorm.” 

Internet-
användning 

F5 

Det är klart, det här är ju bara internet, vi har inte butiker eller 
showroom. Så internetanvändningen spelar roll men då kan man 
säga det finns en mekanism och det är att med lite lägre 
internanvändare så är det också billigare att annonsera på google 
adwords. För då är det inte lika många som slåss för att synas. Så går 
man in i ett annat land som har en annan struktur, mindre e-handel 

Låg 
konkurrens 

F8 
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så kan vi ju spendera mer och få mer trafik på det sättet för samma 
peng.  
”Jag skulle nog inte säga att internetanvändningen är en faktor som 
avgör om vi ska gå in i ett land, men det är klart att har man hög 
mobil andel användning så tyder väl det på att man är ett land där 
folk är vana att shoppa på nätet och så för att alla andra länder går 
framåt vad gäller mobil. ” 

Mobil-
användning 

F2 

”Mobilanvändningen har varit en vanlig trend att titta på de senaste 
åren, men annars finns det postnords e-handelsrapport som är 
jättebra […] internetanvändningen är lite diffusare tycker jag 
eftersom det finns så många uppkopplade devices nu för tiden. Som 
e-handlare är man ju en engagerad internetanvändare, min mormor 
är ju internetanvändare bara för att hon har en uppkopplad 
termometer. Men däremot är hon inte en e-handlare 

Mobil-
användning 

F3 

"Hur stor var internetpenetrationen i landet, som var väldigt viktigt 
då […] det märker vi nu också på att konkurrenter börjar dra sig ur 
i länder med kanske dels låg internetpenetration, jag vet inte om det 
man kollar på nu är mobilpenetration" 

Mobil-
användning 

F7 

"Det som ändrats är ju att när vi kollade på internetpenetration så är 
den med mobil så har nästan alla också en sorts bra bas i de flesta 
länderna kopplat till det. Så nästan alla som behöver vara online är 
online"  

Mobil-
användning 

F7 

I vårt fall är det viktigt hur stor e-handeln är i det här landet, alltså 
hur många är det i det landet och hur många e-handlar. Sen 
tillväxten naturligtvis, i Sverige växer den 15-20 % i Polen växer den 
lite mer och i Tyskland kanske lite mindre.” 

Internet-
beteende 
 

F3 

”Vi kan få underlag om hur mycket vår kund gör på internet i 
förhållande till vad hon gör i verkliga livet. Eftersom jag är en 
gammal postorderfirma är jag mer road över länder med långa 
avstånd, där det är svårt att ha butiker. Så att kunderna kan beställa 
produkter från mig. Det är bättre än små marknader där butikerna 
står som spön i backen. Så Luxemburg är inte vår marknad, av många 
skäl, men bland annat för att den fysiska handeln ser ut så att de har 
allt de behöver inom några få meters avstånd” 

Internet-
beteende 
 

F4 

"Men har man koll på internetanvändandet och hur man använder 
det, hur man är vana att använda det" 

Internet-
beteende 

F6 

”Hur många köper på nätet är lite olika, i vissa länder är det svårare 
att sälja på nätet än i Sverige […] Holland är väldigt bra för nästan 
alla använder internet och handlar på nätet […] Polen, Frankrike är 
ju större men är inte lika bra som Holland för man har inte internet 
i samma utsträckning […] det är därför Holland går så bra som jag 
sa innan där infrastrukturen finns går det mycket bättre, tex i polen 
finns regioner där internet är väldigt trögt och det är många som inte 
handlar med mobilen till exempel” 

Internet-
beteende 
 

F1 

"Internet usage is not that interesting in Europe any longer. Others 
such as mobil phone usage is now the big hype. People look for cars 
online, when they're in a bar or on the train, they look for cars, but 
they buy on the computer. So that is truly something that needs to 
be considered, where does the purchase happen, is it on the mobile? 
[…] I would definitely look into the online usage. What are they 
doing online, what is the behavior? What they don’t do? Do they 
pay, or do they not pay?" 

Mobil-
användning & 
Internet-
beteende 
 

F10 
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Konkurrenter  

Citat Underkategori Företag 

”Sen konkurrensen naturligtvis. Hur ser den ut, vilken har en 
dominerande position på marknaden idag och hur använder kunder 
sådana här tjänster” 

Konkurrenter F3 

"Vi kollade på konkurrenterna när vi analyserade marknaden " Konkurrenter F6 

"How strong the rivalry is within the industry, for us, we have lot 
of competitors in Europe but need to understand how the landscape 
is there. What is the industry landscape there? How strong is 
bargaining power, buyer power, entry barriers and so on" 

Konkurrenter F10 

Naturligtvis titta på konkurrenterna, hur dom ser ut vad dom har 
gjort? 

Konkurrenter F8 

"Vi kollar inte så mycket på konkurrenter när vi väljer marknad för 
där vi är där finns dom ändå, eller så kommer dom snart dit." 

Konkurrenter F11 

”Det är viktigt att kolla på vad det finns för konkurrenter. Det måste 
dock inte vara negativt om det finns många konkurrenter den kan 
också gå lika bra ändå eftersom det då finns en efterfrågan.” 

Hög 
konkurrens 

F1 

”Konkurrensen är hård i Tyskland och det finns företag som letar 
misstag på hemsidan och anmäler så kan man få betala rätt mycket” 

Hög 
konkurrens 

F1 

"Vi ser var finns liknande sajter som oss, vilka länder är det, är dom 
många osv. Det kan också vara ett tecken på att det finns en marknad 
och att det kan vara bra att befinna sig där" 

Hög 
konkurrens 

F2 

"Det är ett annat flöde i Tyskland och finns jättestarka spelare där. 
Relationerna mellan handlare och bilindustri är också segmenterade 
på ett helt annat sätt, även om dom är tuffa här upp så måste de vara 
mångdubbelt tuffa där nere. Det är ett helt annat nätverk kopplat till 
auktionsmodellerna i Tyskland, det finns andra auktionsbolag som 
handlar där, det är så enorma volymer och så starka flöden så man 
måste fundera på hur hamnar man i det här mönstret? Hur är 
konkurrensen, hur stor sannolikhet är det att man kan knäcka hål på 
att sälja till en privatperson?" 

Hög 
konkurrens 

F9 

”Om man går in i en stor marknad har man också gått in i ett helt 
annat playfield in terms av competition, då gäller det att man är 
riktigt bra och att man har koll på läget” 

Hög 
konkurrens 

F3 

”På vissa marknader så finns produkter inte ens att få tag på, det finns 
inga om man vill ha en fin svensk Gustafsbergsservis exempelvis och 
det är ju en bra början naturligtvis. Om man har en stor marknad, 
ett sydamerikanskt land med 50 miljoner invånare där det inte går 
att få tag i skandinavisk inredning, jag menar det räcker ju med att 
en liten del av dom är intresserade av skandinavisk inredning så är 
det här bra.” 

Låg 
konkurrens 

F3 

”Det kan vara fördelaktigt att gå in på en mindre marknad som t.ex. 
Norge. Det är många svenska bolag i Norge men inte så många 
europeiska bolag som satsar där. Konkurrensen är betydligt högre i 
t.ex. Tyskland eftersom alla vill in på den marknaden.” 

Låg 
konkurrens 

F5 

”Vi vill helst inte gå in om det finns för stora enstaka konkurrenter 
som har väldigt lojala kunder. Därför kan det vara lättare att 
expandera i Norden eftersom det oftast inte finns så många stora 
konkurrenter […] kunderna kan bli tveksamma till att byta till något 
som dom inte känner igen och inte har de betalsätt som de vill ha, 
känns inte lika tyskt t.ex.” 

Stora vs små F1 

”Skulle vi titta på ett land där amazon finns men det finns inga andra 
gadget butiker, och det inte verkar finnas något intresse för det, så 

Stora vs små F2 
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skulle vi kanske inte välja det landet. Men det är ju bara en parameter 
i analysen” 

”Det som är speciellt för marknadsplatser med begagnade saker är att 
det är en så kallad winner-takes-all-marknad, eller möjligtvis att det 
finns plats för två och det är ganska ovanligt med sådana marknader. 
[…] och finns det då en stor aktör då är det bara att dra öronen åt 
sig tror jag, det tror jag är jättesvårt att konkurrera med en befintlig 
aktör” 

Stora vs små F3 

”Om det är flera mindre konkurrenter tror jag vi skulle kunna 
övervinna alla, men är det en eller några få större så kan man ju 
fokusera, då vet man ju i alla fall vem konkurrenterna är, då kan man 
ju profilera sig istället och anpassa sig så att man inte är helt samma.” 

Stora vs små F5 

"Den viktigaste parametern är konkurrenssituationen, vilka 
konkurrenter finns i landet och vad har dom för räckvidd eftersom 
marknadsplatser handlar väldigt mycket om att vara nummer 1 på 
marknaden så då måste det finnas en rimlig chans att nå det […] så 
den viktigaste frågan är hur ser konkurrenssituationen ut på de här 
marknaden och vad gör vårt koncept unikt och hur kan vi stå 
starkare än konkurrenterna, så det går mer mot den frågan snarare 
än de andra parametrarna " 

Stora vs små F7 

"Vi säljer ju få saker egentligen och då är det bättre att man är en lite 
större fisk i en liten dam än en liten fisk i ett hav" 

Stora vs små F5 

 

Samarbeten  

Citat Underkategori Företag 

”Vi har aldrig märkt av att det varit något problem att hitta 
samarbetspartners det finns alltid samarbeten att göra. ” 

Samarbetspartners F2 

”Det finns bra och dåliga samarbetspartners i alla länder så det 
tycker inte jag spelar någon roll för valet.” 

Samarbetspartners F5 

"The next step why we choose a country, […] is to see whether 
we can find any key partners […] to speed up business we try to 
form a strategic alliance.[…] We invest a lot of time and money to 
develop sustainable partnerships in each market. For us it is really 
important […] especially if you have a brand that is not very well 
known and you try to reach your target group" 

Samarbetspartners F10 

”Någonstans kommer en landschef och den kommer troligtvis före 
butiken och landschefen med dennes nätverk blir också en viktig 
samarbetspartner med dennes nätverk för att vi ska kunna lära oss 
mer. ” 

Tillgång till 
närverk 

F4 
 

"Not just any local, like the first guy that walks down the street, 
you need to have someone with industry experience, and not only 
industry experience but also industry contacts. It helps a lot if you 
have someone who can open doors and has a network there. If 
you start from scratch it is extremely difficult" 

Tillgång till 
närverk 
 
 

F10 

"För oss var en svårighet att hitta rätt typ av kontaktnät och talang 
i länderna för att hjälpa oss skräddarsy konceptet i det landet" 

Tillgång till 
närverk 
 

F7 

"Jag säljer våra produkter och har goda kontakter i Tyskland, men 
vi säljer inte i Tyskland. Men om vi tror på den marknaden så har 
vi en ingång via dom här människorna som känner några i 
Tyskland som vill bi partners, då öppnar vi i Tyskland. Det är inte 

Tillgång till 
närverk 
 

F11 
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så att vi gör en stor marknadsundersökning eller kollar, tror vi att 
det här kommer bli bra i Tyskland utan vi ser potentiellt en tillväxt 
genom att vi har partners som har kontakter där." 
"Det som är viktigt för oss är nog att vi behöver en mycket bra 
partner som kan ta hand om våra produkter, det räcker inte med 
att en svensk eller kanske en norrman bor där och ska försöka sälja 
våra produkter i det landet, jag tror vi är beroende av att få en 
brasilienfödd att öppna för oss i Brasilien, dom känner marknaden, 
dom vet precis vad folk gillar där." 

Tillgång till 
nätverk & 
samarbetspartners  

F11 

 

Företagsspecifikt 

Citat Underkategori Företag 

”Vi valde istället att ta de länder som kändes mest bekväma för oss, 
framförallt när det gäller betalsätt eller logistik. […] Kort, faktura 
eller i Tyskland är Paypal till exempel väldigt stor men inte alls i 
Sverige. Så det måste man ha i Tyskland men det gör det också 
väldigt svårt att hålla det globalt och samtidigt vara lokalanpassad.” 

Betalsätt  F1 

”Danskarna har ju också sitt speciella Dan kort som dom använder 
för att betala. Det är ett betalkort som bara finns i Danmark, det är 
många som går in i Danmark och säger att det händer ju ingenting, 
jag har ju klarna och allting, men har man inte Dankort får man 
inget sålt där. ” 

Betalsätt F3 

”Så ekologisk mognad är en term vi kollar på om vi hittar den, eller 
digital mognad bland kvinnor i vårt segment, det kollar vi på” 

Efterfrågan för 
produkt 

F4 

"England är det inte för dom vill ju ha heltäckningsmattor. Så det 
finns sådana där grejer som gör att man får tänka till, man kan ju inte 
bara hoppa in och tro att allting ser likadant ut."  

Efterfrågan för 
produkt 
 

F8 

"Produkten är väldigt avgörande. Det finns stora kulturella skillnader 
mellan Frankrike och Sverige men ändå går det väldigt bra för oss i 
Frankrike också.  […] Som e-handlare skulle jag kolla på vilka typer 
av produkter som man ska ta till marknaden." 

Efterfrågan för 
produkt 

 

F8 

”Ibland är det ett absolut måste att ta hänsyn till kulturella skillnader. 
Ett bra exempel kan vara barnstolar i Danmark, för bil alltså. De är 
vända framåt för en viss period, 4 månader till två år eller nåt sånt. I 
Sverige däremot så är det helt oacceptabelt, där är ju riktlinjerna att 
man ska vara bakåtvänd tills man fyller 4. Om man inte vet det där 
när man ska börja sälja barnstolar då går det ju inte bra.” 

Efterfrågan för 
produkt 
 

F3 

Dom grejerna kollar man ju på i marknadsundersökningen, vad är 
det för bilar som säljs, hur gammal är bilparken 

Efterfrågan för 
produkt 

F6 

”T.ex. Rapunzel, som är för nischade för Sverige, så hur mycket 
man än vill så kommer man inte att omsätta mer är 100 miljoner 
kronor på extensions i Sverige eftersom det inte finns fler 18 åriga 
tjejer som har extensions, så då måste man ju sälja till hela världen.” 

Efterfrågan för 
produkt 
 

F3 

"Vår största produkt handlar om att få en bra balans mellan omega 3 
och omega 6 i kroppen och den är inte bra för 95% av alla människor 
i världen utan omega 6 är alldeles för högt jämfört med omega 3. 
Det ser lite olika ut i olika världsdelar men så är det i Ryssland också 
och i ett land som Indien till exempel där finns i och för sig många 
veganer och vegetarianer men där är också förhållandet dåligt vilket 
betyder att marknaden för vår produkt finns. " 

Efterfrågan för 
produkt 
 

F11 
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"Vi är en relativt liten marknad med bilar som funkar för vårt 
vinterväglag, med sätesvärme och en massa annan utrustning som 
dom inte bryr sig om i södra Europa över huvud taget och inte är 
beredda att betala för […] och det kommer inte att förändras, för 
dom har ju inte vinterklimat som vi har. " 

Efterfrågan för 
produkt 
 

F9 

”Våra produkter kan bara användas av de som har en trädgård, vår 
kundkategori är de som äger ett hus. Därav blir det automatiskt att 
vi inte säjer till människor som bor i lägenhet. En viktig faktor blir 
hur många som bor i hus i det landet. ” 

Efterfrågan för 
produkt 
 
 

F5 

"Skulle titta på demografin. Beroende på vad man säljer för produkt 
så är det viktigt att förstå hur demografin är. Jag skulle också investera 
några hundra tusen i att ta reda på hur kundernas köpbeteende är i 
det landet." 

Efterfrågan för 
produkt 
 

F8 

"Ration mellan nybilsförsäljning och begagnatbil tror jag är viktigt 
att kolla på" 

Efterfrågan för 
produkt 
 

F9 

”Hur ser marknaden ut, alltså skillnad vad gäller rent köpbeteende 
hos kunder. Men det tänker jag nog mer som en enklare utmaning 
att klara av.” 

Efterfrågan för 

produkt / 
koncept 
 

F2 

”Vi har ju en ganska tydlig bild av vem vår kund är och det är den 
viktigaste parametern för oss. […] sedan handlar det också om hur 
min kunds köpbeteende ser ut. […] Sedan gäller det att försöka se, 
finns hon någon annanstans?” 

Efterfrågan för 
produkt / 
koncept 
 
 

F4 
 

"Det är viktigt att kolla: Var passar konceptet?" Efterfrågan för 
koncept 

F6 

”Vi vill erbjuda snabba leveranser [...] Sen är det väldigt lätt att 
leverera varor i Holland också för att det är så kompakt” 

Efterfrågan för 
koncept 

F1 

”Först och främst se till att titta på hur ser vår kundgrupp ut, att man 
har det klart och tydligt vilka kunder vill vi nå ut och sälja till och 
att de faktiskt finns i landet” 

Efterfrågan för 
koncept 
 

F1 

"Men sen är det viktigt att veta också hur folk shoppar” Efterfrågan för 
koncept 

F3 

"Att köpa bil är en av de största affärer du gör som privatperson 
bortsett från din bostad. Det finns per automatik friktion I att sälja 
kapitalvaror som är så pass dyra på auktion, innan man har trygghet 
för varumärket […] Att auktionskonceptet kan fungera I landet är 
en komponent att titta på, även om det såklart kan förändras över 
tid" 

Efterfrågan för 
Koncept 
 
 

F9 

"Jag lever ju i tron att vi inte behöver göra några större investeringar 
vid export, bortsett marknadsföring för att driva traffik. Sätta up en 
internationell sida, valutahantering, det kan man ju göra utan 
problem. Men däremot är ju den stora frågan och risken när vi går 
in fysiskt I ett land." 

Koncept 
 
 

F9 

Hur analyser kan genomföras 

Citat Underkategori Företag 

”Det är ju massa grejer som vi som har vägt ihop ” Analys F2 

”Ja vi gör alltid analyser, det tittas på och utvärderas och vi följer det 
noggrant.  […] Ingenting här sker utan att man har utan kalkyl och 
en genomarbetad analys av demografin och om vår kund finns där 
och sådär.” 

Analys F4 
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”Det har varit så genom åren att vi har stämt av med kollegor och 
rest dit och att vi har googlat och försökt förstå men sedan också 
varit på marknaden och träffat mediebyråer och mäklare,  för att 
undersöka och lyssna” 

Analys F4 

"Att man gör marknadsundersökningen, man gör allt seriöst" Analys F6 

"I do it really according to the textbooks, I always do a Pest analysis 
and the 5 forces, always, to get an understanding of the industry, on 
top of that I have these analysis to get an understanding of how the 
industry works and then obviously how much revenue, and try to 
forecast that, how much is currently sold, how much could be sold, 
to understand how much money you can make" 

Analys F10 

”Så det är utmaningar oavsett var man är någonstans, det är mycket 
som skiljer, men håller man på med internationella etableringar är 
det läxan nummer ett, tro inte att du vet utan försök att lyssna och 
förstå.” 

Testa sig fram F4 

”Det var väldigt lite som gjordes faktiskt. Det var mer ”kul att sälja 
mer”. Gick till grannländerna först, det normala. […] Men, vi kollar 
på marknadens storlek, konkurrenter, och såna där grejer man gör i 
en analys liksom. Den handlar mycket om ”gut feeling” också. Den 
finska marknaden är väldigt lik, det känns som ett litet steg” 

Testa sig fram 
 

F5 

”Sen var det också lite sporrande att typ ingen e-handlar har lyckats 
i Tyskland så det såg vi som en utmaning” 

Testa sig fram 
 

F2 

"Beslutet i bakgrunden var att testa tre stycken först och se om 
konceptet fungerar och sedan gasa på" 

Testa sig fram 
 

F6 

”Sen kan man kolla upp om det är något annat hinder som skulle 
kunna vara för att gå in på den marknaden […] Sen hur man ska 
göra för att anpassa sig till kunden i olika länder, det märker man 
först när man är igång. ” 

Testa sig fram 
 

F2 

”Vi testar med endast kortbetalning först och sen kanske vi lägger 
mer pengar på att införa något fler betalsätt ifall det visar sig behövas 
[…] När vi fått tillräcklig respons så blir det kundtjänst och 
marknadsföring, […] Vi försöker alltså ta det lite steg för steg och 
inte satsa allt från början.”  

Shotgun F1 

”Vi testade med fri frakt och så såg vi att det började växa och då 
körde vi vidare i den marknaden” 

Shotgun F1 

”Vårt sätt att undersöka har varit mer att se var det brinner, och om 
jag ska förklara det här lite noggrannare så innebär det att första 
gången vi får order från Australien så reagerar vi inte men när vi blir 
en sorts rörelse, när de blir fler, då börjar vi med marknadsföring för 
att se om dom är många som är intresserade och med 
marknadsföringen märker vi sen att, ja dom är ganska många som är 
intresserade och då tar vi de andra stegen som kommer” 

Shotgun F4 

”Vi kan också kolla på var intresset, alltså trafiken, kommer ifrån till 
våran engelska sajt, för att sedan kunna djup-dyka i nya länder. T.ex. 
är det många holländare som har visat intresse?” 

Shotgun F2 

(shotgun) Can be effective. Kind of. […] its not just to switch it on. 
[…] maybe you find a technique to get traffic on your website then 
you still need to monitor it, you have all the different countries, 
maybe it works for 2-3 countries, but with shotgun I imagine it as 
10-15 countries  

Shotgun F10 

"The question is, what are you basing your decision on are you 
basing it on traffic? Maybe you find out in your analysis that you get 
traffic in a different way. For example, we found out that the 
payment providers often are very different in the different markets, 

Shotgun F10 
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in the Netherlands for example you have the payment provider 
Ideal, 85% of all payment is carried out through the payment 
provider Ideal, they even have the claim “Ideal or no deal” that is 
the online payment provider, if you don’t know that, you don’t 
convert. For example you have Klarna is super strong, or Swish now 
in Sweden and so on, so countries have different payment providers 
so you need some kind of analysis in my opinion. " 
But it is depending on the business. If you are selling, let's say a 
product like sunglasses or other consumer products, then it probably 
works. You have a standardized website, you can easily translate it, 
you don’t need a product explanation. I would say it depends on the 
product. The more explanation you need to do about your product, 
the more sense it makes to do an analysis on how to get it to your 
target group." 

Shotgun F10 

"if your Target group are businesses, the problem is you don’t have 
a consumer website, which makes it impossible to only use a google 
campaign, so how do you get the target group to the website? That 
is the key question. […] I don’t know if it works, it sounds more 
like b2c, but I wouldn’t exclude it." 

Shotgun F10 

"Så fort vi kunde egentligen såg vi till att få ut sajter och efter ett tag 
såg vi om det flög eller om det inte flög och då kanske man pausade 
marknadsföringen eller så lade man ner sajten helt och hållet" 

Shotgun F7 

"Vanlig internationalisering tog en del tid och man ville snabba på 
den lanseringstakten och då användes Shotgun då man tänkte att vi 
kan ju faktiskt lansera blocketkonceptet i många länder utan att vara 
på plats […] då kunde man förkorta tiden att titta på ett land och 
lansera i ett land ganska mycket med flera månader plus att man 
kanske inte investerade jättemycket pengar i marknadsföring utan 
man såg vart konceptet tog fart innan man gjorde större investeringar 
som också gjorde att när man väl gjorde en större investering hade 
man mycket bättre marknadsdata om hur mycket kostar det att köpa 
trafik, vad får du in för typ av annonser, vad finns det för 
marknadsföringskanaler som funkar bäst, hur funkar konkurrensen, 
vad är de bra och dåliga på, så vi hade mycket bättre datapunkter för 
att göra en full lansering senare" 

Shotgun F7 

"Många andra e-handlare har ju gjort om sajterna för de andra 
länderna men det är väldigt kostsamt. Vi har valt vår strategi där vi 
bara har en sajt och översätter den rakt av. Med hjälp av 
översättningsbyråer och så har vi duktiga folk själv som kodar 
sajterna på ett annat språk. Och sen kör vi. […] Går det inte så kan 
du ju stänga av och då har du inte förlorat speciellt mycket pengar. 
Och går det så öser du bara på. Istället för att du bygger upp kontor, 
människor och marknadsföringsmänniskor" 

Shotgun F8 

"Vi har alltså förenklat, förenklat och förenklat. Sen testat och har 
det gått så har vi ökat på" 

Shotgun F8 

"Det blir ju analysen på nåt sätt. Om vi jämför några länder så blir 
det ju analysen, var går det bäst var ska vi satsa mer och var ska vi gå 
ur. Så det blir en liveanalys." 

Shotgun F8  

”Ska man utomlands då ska man göra det fokuserat med tydliga mål, 
annars är jag helt övertygad om att det inte går. De som försöker och 
duttar här och där och kör 10 länder i en smäll, jag har inte sett ett 
enda exempel där det fungerar. Jag förstår att an väljer det som 
strategi, det är liksom någon slags skjutning med hagelbössa och 
hoppas att man träffar nåt. Problemet är att man träffar inget. Man 

Shotgun F3 
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måste göra det fokuserat och våga satsa på det land man tror på och 
våga göra en ordentlig analys av det, det är det övergripande sättet 
alltså. ” 

"Sedan gjorde vi en pre-launch som vi kallar det, dvs vi bryr oss inte 
så mycket om att öppna företag i dom länderna utan vi skickar våra 
produkter till kunder i dom länderna med engleska lables från vårt 
svenska lager och sen när man får en viss omsättning, då gör öppnar 
vi på riktigt med lokala språks label och nån form av bolag i landet, 
som vi skapar, men vi väntar tills vi får en viss höjd av omsättning" 

Shotgun F11 

"Det finns massor av länder där vi har en omsättning på kanske 
20.000 kr om året, det är ju ingenting, men det kostar oss ingenting 
heller, så blir vi stora i vissa länder som i Tyskland t.ex. så tar vi nästa 
steg då och tar dom större kostnaderna" 

Shotgun F11 

"The question is, what are you basing your decision on are you 
basing it on traffic? Maybe you find out in your analysis that you get 
traffic in a different way. For example, we found out that the 
payment providers often are very different in the different markets, 
in the Netherlands for example you have the payment provider 
Ideal, 85% of all payment is carried out through the payment 
provider Ideal, they even have the claim “Ideal or no deal” that is 
the online payment provider, if you don’t know that, you don’t 
convert. For example you have clarna is super strong, or Swish now 
in Sweden and so on, so countries have different payment proviers 
so you need some kind of analysis in my opinion." 

Shotgun F10 

 

Att lyckas med val av marknad 

Citat Underkategori Företag 

"Det är stor skillnad på att bedriva affärsverksamhet i Tyskland jämfört 
med i Danmark och Norge. Det krävs dubbelt så mycket energi och 
man får ur hälften så mycket." 

ROI F5 

"För det kommer visa ganska mycket, hur mycket kostar det att bygga 
en stark position men det kommer också visa på potentialen i den 
marknaden." 

ROI 
 

F7 

"Sen tittar vi på nyckettal "return on sales" eller "return at spent"  till 
exempel. Då vill man se en avkastning som gör att man åtminstone 
tjänar lite pengar. Så då bara släpper du på och så märker du om det går 
eller inte går. […] om vi får en roi över 4 så tjänar vi pengar på det, då 
är det bara o gasa på." 

ROI 
 

F8 

"Sen kostar det oss att investera i översättningskostnad och lite sånt, men 
jag tror att vi bildar bolag som en investering för ungefär 100.000 kr i 
investeringskostnad i bara att ha ett bolag på plats [...]  Så i och med det 
så har vi råd att vänta på att omsättningen blir tillräckligt stor för att vi 
ska få igen dom pengarna. " 

ROI & 
Omsättning 

F11 

 "UK har gått ovanligt bra snabbt, så där har vi höga förhoppningar om 
att vi kommer bli större där snabbare än vad vi har tänkt" 

Omsättning F2 

"By the end of the day it is always about how much money you can 
make" 

Resultat F10 

 

 


