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Sammanfattning  

I dagens globala samhälle finns det stora möjligheter för företag att nå internationella 

marknader. Om företag väljer att expandera till dessa internationella marknader möts de av 

olika utmaningar. En av utmaningarna är hur de ska lyckas skapa förtroende till nya 

internationella företag och dess anställda, och det är vad uppsatsen undersöker. Teorin 

baseras på den uppdaterade Uppsalamodellen och specifikt dess variabel förtroende. En 

analysmodell skapades där variabler som ökar (kommunikation, långvarig relation och vågar 

visa sig sårbar/satsa på relationen), påverkar (uppfylla avtal och lika värderingar) och minskar 

(opportunistiskt beteende) förtroende användes. Studien baserades på fem intervjuer och via 

dem har vi analyserat hur ett svenskt företag har utvecklat förtroende i deras internationella 

relationer. Tre av respondenterna arbetar vid det svenska företaget och de två andra 

respondenterna var två av deras internationella kunder. Utifrån intervjuerna visade det sig att 

respondenternas svar stämde bra överens med analysmodellen. Företagets största fokus låg 

vid att skapa en personlig relation med sina samarbetspartners då de ansåg att det stärker 

förtroendet mest och underlättar samarbetet. 

Nyckelord: Internationalisering, relationer, förtroende, småföretag, kommunikation 
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1. Inledning  
 

1.1. Bakgrund   

Sverige består av många små och medelstora företag (Holmström, 2018) och vissa av dem har 

en strävan att nå utanför vårt lands gränser. Hur de går tillväga och tankarna bakom 

internationaliseringen varierar men en sak är gemensam, viljan att erövra nya marknader. 

Expansionen ger möjligheter att växa, skapa nya relationer och företaget kan stärka sin 

position på marknaden (Johanson och Vahlne, 2009). År 2014 exporterade 39 000 svenska 

företag och 92 procent av dem var småföretag (Företagarna, 2014), vilket betyder att många 

småföretagare ställs inför de utmaningar som kommer med en internationalisering. En av 

dessa utmaningar är förtroendeskapandet. De flesta känner igen hur en privat relation blir 

stapplande om förtroende saknas och liknande är det i företagsrelationer (Costa e Silva, 

Bradley och Sousa, 2011). Att utveckla förtroende och bibehålla det skapar vissa utmaningar, 

men hur förändras dessa när förtroende ska skapas med personer i andra länder?  

Vad de flesta forskare menar är viktigt vid en internationalisering är att ha kunskap om hur 

marknaden som företaget ska expandera till ser ut och på så sätt vara förberedd på de 

utmaningar som kommer (Hill och Hult, 2015). En välanvänd internationaliseringsteori är 

Uppsalamodellen vilken förklarar hur företag tar små steg till närliggande länder för att med 

sin nyfunna kunskap våga satsa på nya marknader (Johanson och Vahlne, 1977). 

Uppsalamodellen har sedan utvecklats till att lägga stor vikt vid relationer och delaktighet i 

nätverk (Johanson och Vahlne, 2009). För att dessa relationer ska leda till framgångsrika 

samarbeten behövs förtroende sinsemellan (Costa e Silva, Bradley och Sousa, 2011). Det är 

här, vid förtroende i relationer, som vi har valt att lägga vårt fokus.   

 

Under vår livstid har flertalet skandaler skett där förtroendet för företag och personer har 

minskat kraftigt. Till exempel Volkswagen och dess utsläppsfusk (Skapinker, 2015) och 

Facebooks hantering av personlig data under det amerikanska valet 2017 (Jacobsson, 2018). 

Dessa relationer är mellan företag och konsumenter men sanningen är att relationer och 

förtroende mellan två företag inte ter sig så olikt (Sjöman, 2014). Detta då förtroende i 

affärsrelationer handlar om förtroendet mellan två människor. Det som skiljer sig åt är att 

problemen och utmaningarna som finns i en företagsrelation ofta är mer komplexa och kräver 

flera personer och parters inverkan (Sjöman, 2014).  
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När företag väljer att nå den globala marknaden finns många konkurrenter. Dessa tävlar mot 

varandra genom att lägga fokus vid olika aspekter, vissa håller ett lågt pris, andra har hög 

kvalitet och personlig kontakt (Hill och Hult, 2015 s 340). Om förtroende inte finns och om 

ett billigt pris är det viktigaste, har kunder större incitament att byta emellan leverantörer 

baserat på vem som kan ge det billigaste priset. När priset inte har störst betydelse har andra 

faktorer, som service och personlig anpassning större betydelse och incitamentet för att byta 

leverantör på grund av prisskillnader minskar (Hill och Hult, 2015 s 359). 

Förtroende är viktigt och hur det skapas och definieras skiljs åt. Costa e Silva, Bradley och 

Sousa (2011) menar att förtroende byggs av delade värderingar, kommunikation och icke 

existerande opportunistiskt beteende, då det minskar förtroende. För att ytterligare öka 

förtroendet i relationer påverkar även likheter mellan parterna och långvariga samarbeten 

(Costa e Silva, Bradley och Sousa, 2011). Blois (1999) förklarar hur förtroendet i sig inte 

existerar mellan företagen utan mellan dess anställdas relationer till andra företags anställda. 

Andra forskare påvisar hur kulturella likheter kan underlätta skapandet av förtroende (Weck 

och Ivanova, 2013). En gemensam ståndpunkt bland de flesta forskare är dock att förtroende 

har en stor betydelse för att relationer ska fungera och vara långvariga (Huang och Wilkinson, 

2012).   

1.2. Syfte  

 

Vi vill se hur ett svenskt företag, Feal AB, gick tillväga när de blev en del av ett 

internationellt nätverk och hur de skapade relationer. Feal AB kommer hädanefter att 

refereras till som endast Feal. Olika studier som behandlar ämnet finns, däribland hur känslor 

påverkar köpare-säljare relationen (Andersen och Kumar, 2005), hur relationer och kunskap 

påverkar en internationalisering (Barbosa Fernando Rezende Versiani, 2014) och hur 

relationer och engagemang påverkar identifikationen av möjligheter (Vahlne och Akbar 

Bhatti, 2018). I denna studie kommer fokus ligga på förtroende i relationerna och hur det 

utvecklades och vilken betydelse förtroende har för relationen. Detta för att skapa förståelse 

för vad som händer, hur företag uppfattar situationen och hur förtroendet påverkar en 

internationalisering. Därför finner vi det intressant att se hur ett faktiskt företag har hanterat 

sina internationella relationer och förtroendet som finns i dem. Vår frågeställning är följande: 

   

-  Hur utvecklade Feal AB förtroende i sina internationella relationer med långvariga 

samarbetspartners?   
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För att besvara vår forskningsfråga har vi valt att studera ett svenskt företag som har 

genomgått en internationalisering, detta för att se hur de har arbetat med förtroende i sina 

internationella relationer. Företaget som uppsatsen ämnar fördjupa sig i heter Feal och de 

tillverkar aluminiumramper för hjälpmedelsindustrin. De kommer ursprungligen från Horndal 

och påbörjade år 2011 sin expansion utanför Sveriges gränser och säljer nu till 40-50 länder 

(Stjernsten, 2019). För att få den information som behövs utfördes intervjuer med anställda på 

Feal och med två av deras internationella kunder.   
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 2.  Litteraturgenomgång  
Detta avsnitt ämnar redogöra för den teori som ligger till grund vid besvarande av vår 

frågeställning. Först förklaras två internationaliseringsteorier, Uppsalamodellen och den 

uppdaterade Uppsalamodellen, i den senare förklaras även dess variabler. Vidare bearbetas 

relationer i ett avsnitt och sedan avslutas den teoretiska genomgången med en redogörelse av 

förtroende, hur det påverkas och skapas. Med hjälp teorin har en analysmodell skapats vilken 

avslutar kapitlet.   

2.1. Internationalisering  

2.1.1. Uppsalamodellen  

Uppsalamodellen är en av de första internationalisering teorier som skapades. Modellen 

utarbetades på 1970-talet vid Uppsala universitet av professorerna Johanson och Vahlne. De 

förklarade hur företag börjar sin internationalisering genom att ta mindre steg till närliggande 

länder med liten psykisk distans, de länder där ståndpunkter om värderingar, kultur eller 

religion ligger nära varandra. Där samlar företagen på sig information och kunskap för att 

senare våga bredda sin internationella närvaro. Företagen tar dessa små steg då de inte alltid 

vet vilka deras konkurrenter är, hur marknaden ser ut, vilka parter som har relationer och när 

det är passande att påbörja sin expansion. Det är faktorer som ovan som skapar svårigheter 

när en ny marknad ska nås. Men erfarenhet av en marknad skapar mer lärdom kring den och 

det leder till att företag vågar investera mer i den aktuella marknaden och även i nya 

närliggande marknader. Det visar i sin tur på ett stort engagemang till marknaden och dess 

aktörer och delaktigheten på marknaden kan växa ytterligare. (Johanson och Vahlne, 1977)  

  

2.1.2. Den uppdaterade Uppsalamodellen   

Uppsalamodellen uppdaterades 2009 och då omdirigerade författarna fokus till att etablera 

nätverk på önskade marknader. De betonade även hur relationer och kultur påverkar. De 

menade att företag bör välja marknad utefter vilka befintliga relationer de har då dessa 

relationer redan är fyllda med kunskap och möjligheter. Modellen har fyra dimensioner och 

de olika dimensionerna i den uppdaterade modellen visar på vikten av att sätta sig in i 

regionen eller landet där etableringen ska ske och att detta är av stor vikt för att lyckas. 

Dimensionerna är, Kunskap och Möjligheter; Beslut om relationsengagemang; 

Nätverksposition och Lärande; Skapande och Förtroendebyggnad. Variablerna förklaras 

nedan. (Johanson och Vahlne, 2009)                                
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Figur 1. Den uppdaterade Uppsalamodellen källa: Johanson och Vahlne (2009)  

  

2.1.2.1. Kunskap och Möjligheter  

Likt den första versionen av Uppsalamodellen är även här, i den uppdaterade versionen, 

kunskap av stor vikt. Komplexiteten i kunskap gör att det ofta är en drivande faktor i de flesta 

processer inom ett företag, vet företaget inte vilka behov som finns är det svårt att tillgodose 

dessa. Författarna menar att dagens företag har mer kunskap om internationella marknader 

vilket minskar vikten av psykisk distans. Att företag kan se sina möjligheter och ta vara på 

dem är väsentligt för en expansion utomlands. (Johanson och Vahlne, 2009)  

  

2.1.2.2. Beslut om relationsengagemang   

För att skapa engagemang på en marknad krävs det att företaget har relationer som möjliggör 

detta. Genom att ta beslut och skapa dessa relationer visar företaget på att de har som avsikt 

att stärka sin position och sina förpliktelser. Via relationerna skapar även företagen, 

förhoppningsvis, förtroende för varandra och skapar åtaganden sinsemellan, denna process är 

väsentlig för en lyckad internationalisering. Om relationer som dessa finns mellan företag 

benämner författarna det som innanförskap och det ska eftersträvas. Målet med relationerna 

är att bli en del av ett nätverk och på så sätt uppnå innanförskap. (Johanson och Vahlne, 2009)  

   

2.1.2.3. Nätverksposition  

I modellen menar författarna att en lyckad internationalisering kräver delaktighet i ett nätverk. 

Utan en plats i ett nätverk har företaget inte tillräckligt med relationer, vilka vanligtvis 

möjliggör en expansion. Relationer och nätverk leder till engagemang vilket skapar 
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möjligheter. Författarna menar att en ytterligare fördel med delaktighet i ett nätverk är den 

kunskap som företaget får ta del av. (Johanson och Vahlne, 2009)  

   

2.1.2.4. Lärande, Skapande och Förtroendebyggnad  

Att ha ett högt förtroende för de relationer som finns ett i nätverk skapar ett klimat som 

gynnar lärande, vilket leder till ett ännu djupare förtroende i relationerna. Genom att fortsätta 

utbyta kunskap och på så sätt stärka förtroendet och sina förpliktelser byggs ett framgångsrikt 

klimat fram. Om förtroende finns kan det ersätta kunskap, på så vis kan företag använda sig 

av mellanhänder och liknande. Det förenklar relationer och minskar kontrollen som parter har 

på varandra. I företagens samarbete kommer de att skapa produkter och tillvägagångssätt 

kring deras arbete vilket ger dem erfarenhet av varandra och utfallet av deras arbetet har en 

avgörande faktor om förtroende kommer att finnas eller ej. (Johanson och Vahlne, 2009)  

  

2.2. Relationer   

Relationer beskrivs i den uppdaterade Uppsalamodellen som en viktig del i att lyckas på den 

internationella marknaden (Johanson och Vahlne, 2009). Nedan kommer relationer och vikten 

av dem att beskrivas vidare. 

 

Relationer skapas när någon form av ömsesidigt utbyte eller åtagande konkretiseras mellan 

två parter (Blankenburg Holm, Eriksson och Johanson, 1999). Den mänskliga faktorn och det 

faktiska utbytet av information är grundläggande för alla relationer, därmed är det viktigt att 

förstå motparten i en relation (Håkansson och Snehota, 1995, Lages, Lages och Lages, 2004). 

Det är därför betydelsefullt att skapa en personlig kontakt då det är den viktigaste faktorn när 

en relation byggs upp.  

   

I relationer sker också ett utbyte av kunskap som kan skapa möjligheter som inte annars hade 

uppstått och nätverksrelationerna är den utlösande faktorn som skapar möjligheterna till detta 

kunskapsutbyte (Håkansson och Snehota, 1995, Johanson och Vahlne, 2009). Uppfattningen 

av hur viktig relationen är och vilken insats motparten gör är grundläggande för att relationen 

ska byggas upp (Blankenburg Holm, Eriksson och Johanson, 1999). Relationer som innebär 

en delad risk, kommer göra att båda parter arbetar hårt för att nå målen (Lages, Lages och 

Lages, 2004). I relationer som löper över tid kommer parterna utbyta mer än bara materiella 

ting och monetära medel, även kunskap kommer flöda mellan parterna vilket båda sidor kan 
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använda till sin fördel (Kuhlmeier och Knight, 2010). Genom informationsutbytet inom en 

relation kan företagen anpassa sina strategier och investeringar då det blir lättare att förutspå 

vad motparten skall göra. Det kan i slutändan göra att företag anpassar sig efter varandra 

vilket spar in kostnader och ökar lönsamheten (Lages, Lages och Lages, 2004, Kuhlmeier och 

Knight, 2010).  

 

När ett företag söker en ny samarbetspartner ser de ofta över vilka alternativ de har och blir 

medvetna om möjliga parter. Sedan väljs en part ut som testas för att se om de två företagen 

känner sig nöjda med samarbetet och de produkter eller tjänster som utbytes. I denna period 

sker även förhandlingar och här visas inte bara vad företagen begär utan även deras villighet 

att samarbeta på ett sätt som gynnar båda parter. Detta kan vara problematiskt då deras 

relation inte är utvecklad vilket kan göra att parterna blir rädda för att vara för raka och på så 

vis uppfattas negativa. Om de kommer överens i förhandlingen och är nöjda med utbytet kan 

försäljningen ta fart på riktigt och genom den och de interaktioner parterna har kommer deras 

relation successivt att byggas upp. (Dwyer, Schurr och Oh, 1987) 

  

En relation med en kund kan på många sätt påverka andra kunder, till exempel om företaget 

ändrar material i en produkt eller användningsområde. Då kan det påverka relationen med 

andra kunder då kanske tillverkaren av materialet blir utan arbete (Håkansson och Snehota, 

1995). Affärsrelationer är många gånger informella och komplexa men blir konkretiserade 

över tid. Genom ett eget språk som utvecklas bygger företagen upp de viktigaste relationerna 

med leverantörer och kunder. Affärsrelationer bygger på transaktioner över tid där kontrakt, 

leveranser och i efterhand service utbytes (Håkansson och Snehota, 1995). När mindre 

företag gör sin internationalisering har de vanligtvis inte stora resurser, vilket gör att de kan 

välja att sälja via mellanhänder. Genom dessa relationer kan företagen få kunskap om 

regionen och även en fördel genom att mellanhanden sköter marknadsföring, distribution och 

kundservice. Att gå vägen via mellanhänder medför dock några risker, företagen har ofta inte 

mycket kontroll över mellanhanden. Då kan relationen bygga på den mellan två faktiska 

personen och inte mellan företagen, speciellt i ett tidigt skede (Kuhlmeier och Knight, 2010). 

Dock kan en sådan relation, där den personliga relationen är starkare än den företagen 

emellan, försvåras om den uppfattade psykiska distansen är stor (Johanson och Vahlne, 

2009). Trots vissa nackdelar är användandet av mellanhänder ofta en framgångsrik metod för 

att genomföra en internationalisering (Kuhlmeier och Knight, 2010).  

   



 

11  

  

Lages, Lages och Lages (2004) definierar en lyckad relation som en där företaget tycker att 

det är bra att förknippas med motparten, företaget är i stora drag nöjd med motparten och 

förväntningarna är till stor del uppfyllda. Faktorer som kan påverka en relation negativt är ett 

stort utbyte av personal, ökade kostnader och förändringar i organisationen som påverkar 

relationen (Dwyer, Schurr och Oh, 1987). Vidare förklarar Agndal och Chetty (2007) att om 

relationen är något som företaget kan växa ur har relationen tappat sitt värde.   

  

2.3. Förtroende  

Enligt Uppsalamodellen är relationer och nätverk betydelsefulla och genom dem byggs 

förtroende upp (Johanson och Vahlne, 2009). Detta förtroende kan definieras på många olika 

sätt, men Johanson och Vahlne (2009) menar att alla människor beter sig efter en hög etisk 

standard där aktörer kan förvänta sig ett visst beteende i en viss situation. Mayer, Davis och 

Schoorman (1995) menar att förtroende ligger i om båda parter i en relation visar sig sårbara 

och accepterar risk. De menar vidare att om det i en relation finns osäkerhet, hög risk och 

brist på kunskap är det viktigt att förtroende mellan parterna existerar. Solomon och Florens 

(2003) belyser även de vikten av förtroende och förklarar hur det inte ska negligeras och ses 

som något enkelt. De menar att människor är dåliga på att förtydliga varför de litar på en viss 

person i en viss situation och att människor tenderar att endast säga att de har förtroende för 

någon utan att specificera varför och när (Solomon och Florens, 2003).   

  

2.3.1. Uppbyggnad av förtroende  

Som ett första steg i uppbyggandet av förtroende menar Weck och Ivanova (2013) att parterna 

söker information om varandra och all information de får reda på i början av relationen får 

stor betydelse. Vilken kultur den eventuellt framtida samarbetsparten har spelar också stor 

roll och skapar direkt förutsättningarna och attityderna mot relationen (Weck och Ivanova, 

2013). Att dela kultur kan skapa likheter parterna emellan, men dessa kulturella likheter 

belyses och analyseras till största del i början av en relation för att parterna sedan flyttar fokus 

till företagskulturen och vikten av att förstå och lära sig den (Weck och Ivanova, 2013). När 

mindre företag går in på nya internationella marknader är även kännedom om varumärket en 

del i att uppbyggandet av förtroendet för både dem och deras produkter (Capik och 

Brockerhoff, 2017). 
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2.3.2. Hur förtroende påverkas 

Costa e Silva, Bradley och Sousa (2011) har utformat en modell som beskriver vad förtroende 

påverkas av och hur utfallet av prestationen blir. De har fastställt tre variabler vilka påverkar 

förtroende och dessa är delade värderingar, kommunikation och opportunistiskt beteende 

(Costa e Silva, Bradley och Sousa, 2011). Variablerna kommer att förklaras nedan och 

jämföras med andra teorier.   

  

Första variabeln i Costa e Silva, Bradley och Sousas (2011) modell är delade värderingar. 

Den beskriver vikten av att skapa en känsla mellan parterna att de ingår i samma team. Detta 

underlättar även när konflikter ska lösas. Om parterna värderar och uppfattar hinder och 

verkligheten liknande skapar detta en känsla av att de förstår varandra vilket i sin tur skapar 

förtroende (Costa e Silva, Bradley och Sousa, 2011). I vissa branscher och kulturer värdesätts 

dock nationell kultur högt och har ett viktig inflytande på förtroende (Houjeir och Brennan, 

2016). Dock behöver inte alltid nationalkulturella likheter öka förtroendet, det beror av vilken 

nationell kultur det är. Det är trots allt alltid viktigt att dela någon typ av värderingar men 

dessa behöver inte vara influerade av kultur, utan kan vara av mer personliga uppfattningar.   

  

Costa e Silva, Bradley och Sousas (2011) andra variabel är kommunikation vilken refererar 

till alla sätt som parterna kommunicerar på. Det kan handla om formella arbetsrelaterade 

ärenden men även personliga ämnen, och det spelar enligt Costa e Silva, Bradley och Sousa 

(2011) ingen roll om dessa interaktioner sker i verkligheten eller via elektroniska lösningar. 

Vilket kan vara fördelaktigt i en internationell miljö där personliga möten kan vara svåra att 

få till. Ahmed (2010) delar dock inte ovanstående åsikt utan menar att även om email, 

telefonkontakt och videosamtal finns så ger det inte samma effekt på förtroendebyggandet 

som att investera i att resa och faktiskt ha ett personligt möte.   

  

När kommunikation finns skapar det en villighet att förstå varandra vilket leder till att 

parterna vågar lita på varandra och med detta kommer förtroendet att stärkas (Costa e Silva, 

Bradley och Sousa, 2011). För att förstå förtroende vidare är det viktigt att belysa att 

förtroende mellan företagen finns hos dess anställda och deras relationer med andra företags 

anställda (Blois, 1999). Det betyder att förtroendet företagen emellan ligger hos dess anställda 

och deras relationer (Blois, 1999). Huang och Wilkinson (2013) belyser att desto mer 

kommunikation som finns parterna emellan desto mer kommer relationen att stabiliseras och 
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likaså förtroendet. Därmed kan vikten av kommunikation stärkas, då det är mellan de olika 

företagens anställda och dess kommunikation som förtroende skapas.   

  

Opportunistiskt beteende, det vill säga att prioritera egenintresset framför andras, leder 

motsatt de två andra variablerna till en negativ påverkan på förtroendet. Dock betyder inte 

detta att om opportunistiskt beteende inte finns leder det till att förtroendet stärks, utan detta 

samband fungerar endast när opportunistiskt beteende finns (Costa e Silva, Bradley och 

Sousa, 2011). Vad som ytterligare kan försämra förtroendet är om avtal inte hålls, det skapar 

då en osäkerhet och fysiska problem hos parterna (Huang och Wilkinson, 2013). Hur dessa 

problem löses och om det finns en villighet och förstående företagen emellan kommer detta 

att påverka förtroendet (Huang och Wilkinson, 2013).   

   

När den andra parten gör vad som har lovats, arbetar i linje med sin kompetens och när avtal 

följs stärker det förtroendet och vidare förbättrar det prestationen (Costa e Silva, Bradley och 

Sousa, 2011). Likheter stärker sambandet mellan förtroende och prestation och dessa är; 

företagskultur, administrativa processer, personalfrågor och personers referensramar. Det 

skapar liknande beteenden och attityder vilket leder till ökat förtroende (Costa e Silva, 

Bradley och Sousa, 2011). Huang och Wilkinson (2013) bygger vidare på tidigare teorier och 

förklarar att när förtroende finns kommer parterna våga investera i mer riskfyllda affärer med 

varandra vilket, om det blir lyckat, kommer att stärka förtroendet ytterligare. Att våga göra 

dessa riskfyllda affärer innebär även att företaget visar att de har förtroende för sin 

samarbetspartner. De tror då inte att partnern kommer att agera opportunistiskt vilket gör att 

förtroendet för företaget ökar då de visar sig sårbara. Självklart påverkar längden av 

relationerna förtroende och desto längre de sträcker sig desto starkare blir förtroendet (Huang 

och Wilkinson, 2013). Detta då företaget kan förutspå hur dess partner ska reagera då det 

finns mycket kunskap kring hur saker brukar ske (Huang och Wilkinson, 2013). 

  

2.4. Analysmodell   

Genom teorin ovan har en analysmodell skapats för att enklare analysera det material vi 

samlat in. Denna analysmodell ska användas för att förklara hur Feal utvecklade förtroende i 

sina relationer. Variablerna är uppdelade i tre kategorier, ökar, påverkar och minskar 

förtroende. Variablerna som ökar förtroendet är kommunikation, långvarig relation och våga 

visa sig sårbar/satsa på relationen. Variablerna som ligger i kategorin påverkar kan både öka 
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och minska förtroende. Avtal som uppfylls ökar förtroendet samtidigt som om de inte 

uppfylls kommer förtroendet att minska. När lika värderingar finns i relationen kommer 

förtroendet att öka medan förtroendet kommer att minska om värderingar angående viktiga 

ståndpunkter inte delas. Den variabel som minskar förtroende är opportunistiskt beteende. De 

variabler som ökar förtroende kan inte minska förtroende om de inte uppfylls och vice versa 

för den variabel som minskar förtroende.   

 

Variablerna valdes från teorin baserat på vilka begrepp och idéer som framstod extra viktiga 

och väsentliga för förtroendeutveckling. Utgångspunkten är Costa e Silva, Bradley och 

Sousas (2011) tankar och då speciellt kommunikation, lika värderingar, opportunistiskt 

beteende och uppfylla avtal. Huang och Wilkinson (2013) styrker vikten av att uppfylla avtal 

och visar hur företag som satsar på varandra och deras relation genom att de visar sig sårbara, 

på så vis visar de även att de ej är opportunistiska. Huang och Wilkinson (2013) menar vidare 

att långvariga relationer stärker förtroendet då företaget vet hur dess samarbetspartner 

kommer reagera i givna situationer.  

  

Figur 2.   
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 3. Metod   
Detta avsnitt ämnar delge läsaren hur studien genomfördes. Först förklaras hur 

datainsamlingen gick till och anledningarna till metodvalet. Sedan beskrivs urvalet av 

respondenter, operationalisering och bearbetning av empirin. För att avsluta redovisas en 

kritisk genomgång av de val vi gjort.  

  

3.1. Datainsamling   

För att få förståelse för hur relationer och förtroende mellan ett företag och dess partners ser 

ut och vilka problem som kan dyka upp har en kvalitativ studie genomförts. En 

litteratursökning genomfördes först för att bygga upp en grundförståelse i ämnet (Bryman och 

Bell, 2011 s 389). Sedan gjordes intervjuer med nyckelpersoner i den valda processen för att 

kunna analysera hur förtroende påverkar deras relation och prestationen dem emellan. För att 

göra en djupgående analys valdes en kvalitativ metod då målet ej var att generalisera utan att 

skapa en djup förståelse i en given situation. Analysen fokuserade på vad som skett och sagts 

under en given tidsram, det är vad som definieras som en kvalitativ undersökning (Bryman 

och Bell, 2011 s 403). Datainsamlingen innebar en djupgående litteraturgenomgång och med 

hjälp av den har en ytterligare datainsamling gjorts i form av fem intervjuer. Intervjuerna 

spelades in för att inte förlora viktiga detaljer.  

  

3.2. Urval   

På en lista över årets exportföretag i Dalarna var Feal en av vinnarna och det var här företaget 

som undersöktes hittades. Efter att ha hämtat information om företaget klargjordes det att de 

uppfyllde kriterierna för att fullfölja uppsatsen. Dessa kriterier var, att de började exportera 

relativt nyligen vilket gav möjligheten att intervjua personer som varit delaktiga i 

internationaliseringsprocessen och att de exporterade till ett stort antal länder vilket gav en 

möjlighet att se om skillnader fanns mellan relationer med olika länder. Kriterierna skapades 

av författarna för att underlätta så att ett passande företag som kunde besvara frågeställningen 

valdes. Bryman och Bell (2011 s 190) beskriver detta urvalet som ett bekvämlighetsurval, där 

företaget valdes på grund av att de var tillgängligt och att det var passande för 

frågeställningen.  

 

Bland de anställda på Feal gjordes valet av vilka som skulle intervjuas utifrån vilka positioner 

de hade och i vilken mån de varit involverade i internationaliseringsprocessen. Valet föll på 
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VD och ägare, Vice VD och ägare och försäljningschef. De utländska respondenterna valdes 

ut av Feal då de ansåg att dessa var relevanta för ämnet som skulle undersökas. Bryman och 

Bell (2011 s 193) beskriver det som snöbollsmetoden, där en initial kontakt tas vilken sedan 

leder en vidare till nästa kontakt. De två kunderna som intervjuades var deras amerikanska 

samarbetspartners ägare och en anställd vid en av deras finska samarbetspartner. 

Inledningsvis skapades kontakt via telefonen med VD på Feal för att säkerställa att 

respondenterna var villiga att intervjuas, därefter bokades tid och datum för de svenska 

intervjuerna, en skedde på deras kontor och de två resterande via telefon. Med de 

internationella intervjuerna togs kontakt via email för att sedan utföra intervjuerna via 

FaceTime eller telefon. I tabellen nedan visas vid vilken organisation, vem och på vilken 

position respondenten arbetar, hur lång tid intervjun tog och vilken typ av intervju som 

gjordes.   

  

Organisation  Namn  Position  Tid  Intervjutyp   

Feal Mats Sundstedt  VD/Ägare  1h  Fysisk  

Feal Björne Stjernsten Vice VD/Ägare  30min   Telefon  

Feal Daniel Stjernlöf Försäljningschef  30min  Telefon  

Townsend Rep Group (USA)  Peggy Townsend Ägare  20min   FaceTime  

Kuusiluoto Oy  Mikko Puro Anställd  30min  Telefon  

  

3.3. Metodologisk operationalisering  

Intervjuerna gjordes av en av författarna av denna uppsats, detta för att alla intervjuer skulle 

bli likvärdiga och för att respondenterna skulle få ta del av liknande intervjuer. Det 

underlättade även att en person hade kontakten med företagen då denne hade en chans att 

skapa en relation med respondenterna vilket kan ha ökat deras lugn och trygghet (Bryman och 

Bell, 2011 s 476). En intervju genomfördes via en fysisk träff på Feals kontor i Horndal, där 

intervjun spelades in för att sedan transkriberas. Där fick även intervjuaren chansen att se 

tillverkningen och ta del av mer information som berörde företaget. Ytterligare fyra intervjuer 

gjordes via telefon och FaceTime, anledningen till detta var att respondenterna befann sig på 

annan ort, Horndal, USA och Finland, vilket gjorde fysiska möten komplicerade. Varför de 

två andra intervjuerna inte genomfördes i Horndal var då de respondenterna fick förhinder 
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dagen besöket skedde. Intervjuerna var semistrukturerade där både respondent och intervjuare 

gavs utrymme att gå utanför ramen. Vilket är viktigt vid semistrukturerade intervjuer och det 

är även av vikt att spela in intervjuerna då målande berättelser kan förekomma (Bryman och 

Bell, 2011 s 476). Innan intervjuerna förbereddes frågorna, se bilaga 1 och 2, utifrån 

operationaliseringen av litteraturgenomgången.   

  

Eftersom att semistrukturerade intervjuer gjordes fanns en mall med tre olika block som gicks 

igenom, där frågorna kunde variera något beroende av svar och relevans. Dessa tre block var; 

ett första generellt block med frågor angående position, företaget i stort, hur 

internationaliseringen gick till och argument bakom valet av länder att exportera till. Detta 

block fanns för att skapa en överblick och generell förståelse. Block två och tre skapades 

utifrån teorin och vår analysmodell där nyckelord och variabler användes som grundpelare i 

uppbyggandet av frågorna, se bilaga 1 och 2 för frågorna. Block två berörde relationer och 

hur de skapas, vad som räknas som en bra och en dålig relation, vilka relationer som finns och 

vilka utmaningar de ser i sina internationella relationer. Det sista och tredje blocket tog upp 

förtroende, här fick respondenten berätta hur denne definierar förtroende och hur de arbetar 

för att skapa förtroende. Sedan diskuterades variablerna kommunikation, lika värderingar och 

opportunistiskt beteende och slutligen frågades hur och om förtroende generellt skiljer sig 

mellan olika länder. Som en avslutning fick respondenten ta del av uppsatsens frågeställning 

och om denne ville fanns chans att tillägga något ytterligare. Detta för att säkerställa att 

respondenterna fått säga det de vill om ämnet, dock togs dessa svar emot med försiktighet då 

vetskapen av vad intervjuaren söker kan påverka deras svar (Bryman och Bell, 2011 s 479).    

  

Intervjufrågorna skiljde sig på så sätt att de svenska intervjuerna var relativt lika, dock blev 

den första intervjun med Vd:n och ägaren längre då han har arbetat på företaget längst och 

hade mest att berätta om företagets resa i stort (Sundstedt, 2019). Intervjuerna med USA och 

Finland berörde ej deras internationaliseringsprocess och djupgående information kring deras 

företagsresa då det inte var av relevans för uppsatsen. På grund av dessa skillnader skiljer sig 

längden på intervjuerna.   

 

Frågorna ställdes så att variablerna kunde värderas för att förstå hur förtroende mellan 

parterna skapas. Därför utformades frågorna så att vi kunde se hur respondenterna uppfattar 

relationer och förtroende. Genom att bygga upp frågorna via variablerna fångas det upp hur 

respondenterna uppfattade skapandet av förtroende som sedan analyserades. Det har undvikits 
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att använda akademiska begrepp i intervjuerna då dessa lätt kan misstolkas av de som inte är 

insatta i ämnet. Med hjälp av den semistrukturerade metoden kan följdfrågor lätt ställas där 

respondenten får en chans att utveckla sina svar djupare och intervjuaren kan fånga upp 

intressanta ämnen att bygga vidare på. De flesta följdfrågor var innan intervjuerna utarbetade 

för att inte glömmas och missa viktig information från respondenterna. Frågorna för 

intervjuerna återfinns i bilaga 1 och 2.   

3.4. Bearbetning av empiri   

Efter varje intervju utfördes en transkribering av materialet, detta för att förenkla för vidare 

analys. Där lyftes relevanta meningar ut som berörde relationer, förtroende och 

internationaliseringsprocessen rent generellt. Det material som berörde 

internationaliseringsprocessen användes för att skapa en överskådlig bild av 

händelseförloppet och de delar som berörde relationer och förtroende användes för att besvara 

forskningsfrågan. Genom att få en översikt över hur respondenterna svarat utifrån de tre 

delarna i analysmodellen, ökar, påverkar och minskar förtroende, så har det i analysen kunnat 

urskiljas mönster.   

 

3.5. Metodkritik   

Valet av kvalitativ studie gör att inga generaliserbara slutsatser kan dras vilket kan göras vid 

användning av en kvantitativ metod (Bryman och Bell, 2011 s 408). Istället har en 

djupgående analys av det valda fallet gjorts vilket inte möjliggör att slutsatser kan användas 

utanför det faktiska fallet.   

 

Studien grundar sig i hur Feal och dess anställda har arbetat med att bygga upp förtroende till 

sina samarbetspartners vid sin internationalisering och hur det har påverkat dessa relationer. 

Tänkvärt att nämna är att intervjuerna har genomförts av en oerfaren intervjuare vilket kan 

medföra att svar har misstolkats och att nyanser har missats. För att minska riskerna för detta 

så har, efter godkännande av respondenterna, intervjuerna spelats in så att materialet även 

kunde analyseras i efterhand (Bryman och Bell, 2011 s 474). Personen som utfört intervjun 

skapar ofta personliga relationer med respondenterna vilket gör att forskarens subjektiva 

analys kan skapa en ovisshet (Bryman och Bell, 2011 s 408). Dock har båda författarna tolkat 

intervjuerna vilket minskar risken för att de ovan nämnda riskerna faktiskt har skett.  
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En nackdel med metoden är huruvida metoden kan repeteras, respondenterna på sina 

positioner kan bytas ut, förhållanden kan ändras och affärsrelationer kan avslutas. Bryman 

och Bell (2011 s 408) menar att det är svårt att göra en semistrukturerad intervju en gång till.  

Att respondenterna svarade på frågor om saker som skett kan göra att de i efterhand hittar 

förklaringar till att saker skedde på ett visst sätt. Det är därmed en risk att respondenterna gör 

efterjusteringar av de som skett (Bryman och Bell, 2011 s 496). Fyra av de fem intervjuerna 

genomfördes via telefon och FaceTime vilket gör att kroppsspråk, ansiktsuttryck och andra 

visuella uttryck kan ha gått förlorade. Fördelen av att använda telefonintervjuer övervägde 

dock nackdelarna då de är kostnadseffektivt, tidseffektivt och påverkas inte av distans vilket 

gjorde att valet föll på det trots dess nackdelar (Bryman och Bell, 2011 s 489). Att 

snöbollsmetoden användes vid valet av de internationella respondenterna leder till en risk att 

dem inte redovisar ett representativt urval för hur majoriteten av Feals relationer ser ut 

(Bryman och Bell, 2011 s 193). Detta då Feal kan ha valt dessa respondenter utifrån vilka av 

deras samarbetspartners de känner bäst och har en bra relation med. Vilket kan leda till att 

respondenterna inte är en verklig representation för hur deras relationer vanligen ser ut.   
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4. Empiri  
Avsnittet ämnar delge den information som hämtats från intervjuerna, det vill säga resultatet. 

Först kommer Feal att förklaras i stort för att skapa en förståelse för dem och dess resa. 

Därefter presenteras hur Feal går tillväga för att utveckla förtroende i deras relationer. 

Sedan presenteras en av Feals utländska kunder, Townsend Rep Group från USA, och hur de 

ser på förtroende och relationen med Feal. Slutligen presenteras en av Feals finska kunder 

Kuusiluoto och deras syn på Feal, relationer och förtroende.   

  

4.1. Feal 

Feal är ett svenskt företag från Horndal med 30 stycken anställda som tillverkar 

aluminiumramper för rullstolsbundna. Ramperna finns i olika modeller och syftet är att 

underlätta för rullstolsbundna, eller liknande, att äntra byggnader, olika fordon och liknande. 

Företaget grundades 1991 och blev direkt en del av hjälpmedelsbranschen. Feal säljer mycket 

till sjukhus, olika evenemang och ibland även till privatpersoner. Från starten arbetade Feal 

som tillverkar och sålde endast till en återförsäljare, Kvistberga, vilka även var delägare av en 

tredjedel av företaget. Efter att ha jobbat tillsammans i flera år började lönsamheten minska 

och Feal insåg att en förändring krävdes för företagets överlevnad. Kvistberga hade blivit för 

dyra att sälja igenom då flera av Feals konkurrenter hade börjat tillverka billigt i Kina. 

Företagen försökte lösa problemet gemensamt men ingen fördelaktig lösning hittades. Därför 

valde Feal att 2011 sluta sälja genom deras mellanhand, Kvistberga, och istället sälja direkt 

till slutkund, och de valde även att köpa ut dem som ägare. (Sundstedt, 2019)   

  

“Man kan inte ha en för dyr handel mellan led som inte adderar något mervärde till 

produkten, så på lång sikt kommer vi inte att överleva annars, så då börjar vi med att 

anställa, egentligen sa vi upp vår enda kund vi hade, och så börja vi från början.” (Sundstedt, 

2019) 

   

Som ett första steg efter uppbrottet med Kvistberga säkrade Feal snabbt upp många 

upphandlingar med landsting, vilket gav dem en trygg grund att stå på. Men målet var att 

bredda sin försäljning till den internationella marknaden. För att lyckas anställdes en erfaren 

säljare som skulle ansvara för den internationella marknaden. Första året, 2011, utan 

Kvistberga gick omsättningen ner något för att redan år 2012 stiga över de siffror som 

redovisats när Kvistberga var med. Företaget åkte på världens största mässa för hjälpmedel i 
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Tyskland, Rehacare. Där var målet att visa upp sig och sina produkter för internationella 

kunder. Här hade Feal även chansen att visa gamla kunder, de som handlat deras produkter 

genom Kvistberga, att de nu sålde sina egna produkter. (Sundstedt, 2019) Nästa steg i deras 

strategi var att hitta länder med mycket folk, äldre människor och fungerande bidragssystem 

för hjälpmedel, likt de vi har i Sverige. Detta då äldre människor är i större behov av 

hjälpmedel och med fungerande bidragssystem finns en marknad för deras produkter, då det 

är dyrt för en privatperson att finansiera medicinska hjälpmedel själv. När dessa länder 

identifierats tog Feal kontakten med så många som möjligt i hopp om att vinna kontrakt 

(Stjernlöf, 2019).   

  

För att ytterligare öka exporten anordnade de en återförsäljarträff i Horndal. Där blev kunder 

och blivande kunder från USA, Kina, Europa och Sydamerika inbjudna och fick träffas och 

uppleva deras produkter. “Vi bjöd in både sådana kunder som vi liksom hade fått ganska 

snabbt och dem bjöd vi in tillsammans med helt nya kontakter” (Sundstedt, 2019). Feal gav 

föreläsningar, visade upp produktionen, produkterna och gav gästerna en chans att nätverka 

med varandra. Detta gav återförsäljarträffen mervärde för besökarna då de inte bara fick se 

och ta del av Feal utan de fick även chansen att skapa nya kontakter.    

  

“Så blev det mervärde och det var inte bara ramper och Feal och sådär alltså de fick 

bara prata med varandra, aha säljer ni rullstolar, aha säljer ni de märket aha vad är eran 

erfarenheter. Då blev vi kompisar sinsemellan och jag tror jag många kommer ihåg den idag 

åtta år senare.” (Sundstedt, 2019) 

  

Under 2011, deras första år utan Kvistberga, sålde de till Norge, Tyskland, Danmark, Kina 

och USA. Idag har Feal kvar 60-70 procent av de kunder som de värvade i början av sin 

internationalisering och de har adderat många nya internationella kunder sedan dess. Idag 

finns de på cirka 40-50 internationella marknader (Stjernsten, 2019). Deras mål är att värva 

fem nya länder varje år (Sundstedt, 2019).  

  

  

4.2. Hur Feal utvecklar förtroende i relationerna  

Feal har en relativt klar process över hur de vill skapa sina relationer för att nå bästa möjliga 

resultat. Det första möte kunden har med Feal är ofta vid mässor eller att kunden själv hör av 

sig direkt till Feal. Sedan försöker Feal att få tag på så mycket information om kunden som 



 

22  

  

möjligt och vad de önskar. Innan en affär blir av vill Feal alltid försöka att få till ett besök i 

deras egen tillverkning då de vill visa hur produktionen går till och även för att försäkra 

kunden att de gör allting själva. Om tid finns vill de även anordna ett möte på kundens ort. 

“Vi har haft som strategi att de måste åka hit innan vi tackar ja eller så åker vi dit” 

(Sundstedt, 2019). Den initiala kontakt via besöken ger även möjlighet för parterna att lära 

känna varandra utanför själva affären då middagar och liknande förekommer. Feal försöker 

sedan träffa sina kunder personligen en gång per år, detta för att hålla relationen levande. När 

de lär känna sina kunder går det mycket på personkemi och överser de flesta nationella 

kulturella skillnaderna.  

 

“Det skiljer sig inte så mycket i USA eller Ryssland, Sydkorea eller Norge där det kan te sig 

på lite olika sätt men det är ändå människor man har att göra med och man, alla gillar att 

träffas och äta en bit mat och lära känna varandra så där. Det ska vara roligt.” (Sundstedt, 

2019) 

  

De vill att deras relationer med kunder ska vara personliga då de anser att det skapar en mer 

lättarbetad relation där problem lättare löses, parterna ställer upp, är ärliga och kunderna visar 

att de bryr sig. De önskar att kundrelationerna ska vara liknande kompisrelationer. Feal vill ha 

liknande relationer som beskrivet ovan med alla sina kunder men de inser att i praktiken 

fungerar det inte. Detta då de har för många kunder för att hinna med att träffa alla. “Idag är 

vi i 40-50 länder och marknader runt hela jordklotet, även om man vill så hinner man inte, 

det tar mycket tid och energi att underhålla och bygga upp allihopa” (Stjernlöf, 2019). Därför 

läggs fokus på deras bästa och mest lovande kunder (Stjernsten, 2019). Feal beskriver en bra 

relation som en där kunden köper mycket, det är mycket kontakt mellan parterna, och efter 

den initiala kontakten sker ett personligt möte oftast hos Feal i Horndal, parterna ställer upp 

för varandra och ger stöd, är ärliga och de krånglar inte (Stjernsten, 2019).   

  

 “Att man är med och supportar hela vägen, hjälper dem att byta ut felaktiga 

produkter, att de känner ett stöd i hela kedjan. Är man med så, då bygger man upp ett väldigt 

bra förtroende hos kunden.” (Stjernlöf, 2019)  

  

Den personliga kontakten och vikten av att skapa en fin relation med sina kunder anser Feal 

är nyckeln till en lyckad affär och samarbete. Utöver det menar dem att om en personlig 

relation finns kommer kunder vara mer villiga att stanna kvar hos Feal.   
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“Man pratar lite, kanske om familj och man känner varandra lite innan man gör en 

affär och vad kul det blir. Då känns det ju lite för kunden att behöva byta om han får ett email 

med ett billigare förslag från en annan då kommer han i alla fall att tala om för oss, jag har 

fått ett email här och då så vet vi hur han känner.” (Sundstedt, 2019) 

  

Om den ärliga relationen finns har Feal en chans att behålla sina kunder då pris inte betyder 

allt, de värdesätter även relationen och samarbetet. Om en relation är dålig menar Feal att 

kunden har brist på engagemang, lägger sin energi på andra aktörer och egentligen saknar 

vilja att sälja Feals produkter utan vill bara ha en bredd på deras katalog. Detta skapar ofta 

problem och missnöje vilket blir svårt att lösa. Feals andra problem kommer från bristen av 

personliga möten och god kommunikation vilket gör att parterna har svårt att avläsa budskap 

och betydelser av email och dylikt. Om ett problem uppstår med en kund löser Feal det oftast 

genom telefonsamtal eller besök på plats. (Sundstedt, 2019)  

  

“Jag väljer ju inte att maila när det är problem, då vill jag helst att man träffas eller 

att man pratar i telefon. Om jag är sur på en som är kund och mailar att dem har gjort något 

som jag inte tycker är bra då kan ju det låta väldigt hemsk om jag skriver det i ett mail.” 

(Stjernsten, 2019)  

  

Utifall att detta inte fungerar anser Feal att vissa relationer inte är värda att ha kvar och 

avslutar dem då. Ett ytterligare problem som finns vid internationell försäljning är de olika 

tidszonerna kunderna befinner sig i vilka försvårar kontakt och kommunikation. Andra 

olikheter som betalningstid och vissa kulturella skillnader vid högtider som skapar lediga 

dagar kan även det ställa till det i relationer. De har dock rutiner för detta och om det krånglar 

med betalningar får vissa kunder betala i förväg, men som standard gäller 30 dagar 

(Sundstedt, 2019).   

  

“Och det kan även vara betalningsmoral, i något land är det helt normalt och betala 

på 120 dagar men vi vill ha på 30 dagar. Då kanske det blir att då stoppar vi, ni får inte 

handla förens ni har betalat. Och då blir de lite surt, de tycker värst va stelbent det här va, vi 

handlar ju ni ska vara glada.” (Sundstedt, 2019)  
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Sundstedt berättar även hur deras bransch är speciell på så sätt att de flesta som arbetar i den 

har en personlig koppling till den.   

  

“Jag tror att de flesta som jobbar med sådana här produkter som hjälpmedel, gör det 

för att hjälpa funktionshindrade, handikappade, äldre, svaga människor och de har ofta 

startat det här bolaget för att de känner för sådana. Det gör nog att de flesta vill göra väl för 

sig och vill betala och känner för andra människor och det gör nog att grundplattformen för 

att göra affärer är lättare för oss tror jag.” (Sundstedt, 2019)  

  

Det leder till att klimatet blir mer vänligt då flera aktörer har andra motiv än att tjäna pengar, 

de vill hjälpa människor.  

 

Feal har inga klara strategier kring hur de skapar förtroende i sina relationer när de får frågan. 

Efter lite betänketid inser de att det de gör för att skapa goda relationer är ett steg i deras 

skapande av förtroende. Här trycker Feal än en gång på vikten av personliga möten och 

relationer (Stjernsten, 2019). “Relationer är extremt viktigt, och det är alltid lättare liksom att 

ställa frågor och greja när du har ett ansikte bakom alla emails och telefonsamtal liksom, det 

gör det hela enklare” (Stjernlöf, 2019).   

  

Hur Feal definierar förtroende är följande; att saker sker som förväntat, det vill säga efter 

avtal, få kontrakt finns, öppenhet, personligt och socialt engagemang, kunskap kring 

produkter och arbetssätt, ordning och reda (Sundstedt, 2019). Vad Feal anser ökar förtroendet 

är alla faktorer ovan och även god kommunikation och flertalet personliga möten (Stjernsten, 

2019).  

  

För att sammanfatta så beter sig Feal väldigt lika oberoende av vilka länder deras kunder 

kommer ifrån. De har ett system där de vill ha personliga möten och besök hos dem och kund, 

personliga relationer är deras grund i hur de bygger sina relationer.  

  

 4.3. Samarbetspartner i USA, Townsend Rep Group  

Feals samarbetspartner i USA heter Townsend Rep Group (TRG). De har funnits på 

marknaden sedan 2009 och är återförsäljare av medicinsk utrustning till sin nationella 
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marknad. De säljer mestadels till återförsäljare men även till sjukhus och vissa privatpersoner 

(Townsend Rep Group, 2019). TRG samarbetar med olika tillverkare och majoriteten av 

deras internationella leverantörer kommer från Europa (Townsend, 2019). Deras samarbete 

med Feal startade år 2013 när de träffades på en mässa och de båda insåg behovet av lätta 

flyttbara ramper i USA (Townsend, 2019).  

   

Townsend (2019) är ägare och förklarar att i den internationella hjälpmedelsbranschen finns 

det globala regler vilka de flesta följer. Det leder till att kulturella skillnader minskar och 

förstående mellan länder ökar. “I think everyone needs to know the rules and we all play by 

the same rules, this is globally, right you don't really, I don't treat anyone different” 

(Townsend, 2019).   

  

TRG träffar ofta nya leverantörer på mässor och för att bygga vidare på kommande affärer 

vill de att företaget som de arbetar med ska besöka dem. Om ett personligt besök inte sker ser 

de stora svårigheter att påbörja ett samarbete. “That's the only way I'll work with anyone, is by 

meeting them” (Townsend, 2019). Detta då TRG lättare kan förmedla vad deras förväntningar 

är på dess leverantörer och de kan se om leverantören kan leva upp till dem. TRG får även en 

chans att lära sig leverantörens produkter och de kan känna om de “klickar” med personen. 

För den fortsatta kontakten använder de sig av email, telefon, och alla sätt som passar, det 

viktigaste för TRG är att hålla kommunikationen öppen och rak. Townsend menar att 

problem alltid kommer att ske men om parterna är ärliga och inte ljuger är det enklare att lösa 

problemen.   

 

“Because problems do occur and it's important to be transparent and tell me what's 

going to happen, why and so on. So yeah I don't want to find out through the hard way. I want 

you to call me and tell me you're on it.” (Townsend, 2019) 

 

Att hålla ihop och lösa problem tillsammans är viktigt då detta skapar förtroende och visar att 

mer än pengar har betydelse.   

  

“If you commit to something you stick with it. There is going to be highs and lows with 

everyone and your business so you trust each other. You just have to, you have to stick it out 

and overcome any obstacles. That's very important.” (Townsend, 2019)  
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Vidare värdesätter dem även hur deras partners kundservice ser ut. Hur deras partners 

bemöter sina kunder kommer att reflektera på TRG och uppfattningen om dem. Väldigt 

viktigt anser de även är att prioritera familj, vilket de själva gör. (Townsend, 2019)  

  

Vad TRG ser som negativt i en relation är om avtal inte hålls och om lögner förekommer. För 

att bygga förtroende anser Townsend att parterna måste våga satsa och förbinda sig till 

varandra och via det visa sig sårbara. På så vis kommer de tillsammans överkomma olika 

hinder. Om förtroende inte finns i relationen har TRG inga problem med att avsluta den och 

istället satsa på andra leverantörer. De har tidigare gjort det och då handlade det om fakturor 

som inte blev betalda och manipulation av en av TRGs kunder. (Townsend, 2019)  

   

TRGs relation med Feal anser de vara bra och vänskaplig och förtroende finns i deras 

relation. Dels då de båda prioriterar familj, deras kommunikation är bra och de har träffats 

flera gånger. “Well they are very friendly and they have a great product but it is a family 

based business and I love working with them it is like your family I feel like you have got your 

priorities in order” (Townsend, 2019). Problemen de ser med relationen grundar sig i 

distansen dem emellan och då deras olika tidzoner, problem med frakt och det faktum att 

Europeer tar mycket semester. “Sometimes, when you have to rely on shipping by boat, but I 

can call them and if there is an issue or a problem and they take care of it” (Townsend, 

2019).   

   

4.4. Samarbetspartner i Finland, Kuusiluoto Oy  

Kuusiluoto är en av Feals finska samarbetspartners och de har arbetat ihop sedan 2014 när 

även dem träffades på en mässa. De säljer till största del sina produkter till privatpersoner 

men även till sjukhus och liknande. I Kuusiluotos katalog finns två produkter, dels Feals 

ramper och även permobiler från en tillverkare i Taiwan som de köper via en mellanhand i 

Europa. På företaget jobbar två personer och det är den ena anställda som intervjuats (Puro, 

2019).  

  

Anledningen till att Kuusiluoto ville börja sälja Feals produkter var då de hade problem med 

sin dåvarande leverantör av ramper. De träffade sedan Feal på en mässa och la en 

testbeställning för att se om de gillade deras produkter och deras sätt att jobba. Kuusiluoto 

ansåg att Feals produkter var prisvärda, hade bra kvalitet, kort leveranstid och väldigt bra 
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efterservice. De såg även ett värde i att ramperna var tillverkade i Sverige och alla dessa 

faktorer gjorde att de inledde en affärsrelation. När beslutet att handla av Feal tagits skedde 

ett besök hos Feal och deras relation utvecklades. (Puro, 2019)  

  

Vad Kuusiluoto värderar i en relation är när det är en öppen och rak kommunikation där 

problem lätt kan diskuteras och lösas. Det som de inte uppskattar är när de inte får någon 

respons från sina samarbetspartners angående problem. Då anser de sig inte bli tagna seriöst 

vilket de uppfattar negativt. Kuusiluoto anser även att oförväntade prisförändringar kan skapa 

problem men det är inget de har upplevt med Feal hittills. För Kuusiluoto startar en relation 

med förtroende som en bas som sedan kan brytas ned. Om förtroendet ska minska har parter 

inte fullföljt sin del av kontraktet och inte hållit vad de har lovat. Kuusiluoto lägger även stor 

vikt vid att parter följer det de har lovat även om det sker muntligt. De förklarar vidare att de 

sätter upp täckande kontrakt för att undvika att missförstånd ska ske. Med de här kontrakten 

skapar de sitt förtroende och om det inte fullföljs minskar förtroendet.   

  

“It can be like this like, if you have agreed something in a meeting. And it's something 

different in the contract, we will still keep what we have discussed. Keep the word, in simple 

way is trust something that we keep the word what we promise, regarding what the paper or 

contract say.” (Puro, 2019)  

  

Idag ses Feal och Kuusiluoto ungefär en gång per år för att hålla relationen levande. 

Kuusiluoto anser att deras relation är bra och att förtroende finns dem emellan. Detta då de 

vet vilka de arbetar med och de vet att Feal har god kontroll på sina produkter och att de kan 

branschen. Vid frågan om de skulle byta ut Feal om en, på något sätt bättre leverantör, skulle 

ge dem ett erbjudande svarade de nej. De anser att relationen med Feal är värd mer än bara ett 

bra pris, då det tar lång tid att bygga upp det förtroende som de har.   

  

“Definitely I would ask if they (Feal) have something. To have a better deal to offer to 

us, I wouldn't just change like that. There is so much work done to build this relationship so I 

wouldn’t change for just a few euros.” (Puro, 2019)  

  

Kuusiluoto ser inga problem med deras relation med Feal. Detta då de anser att språkliga 

barriärer lätt kan överkommas med engelska och att det fysiska avståndet är inte vidare långt 

vilket gör att tidzoner är relativt lika och transporten är kort.   
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 5. Analys  
I detta avsnitt kommer de relevanta delarna från empirin appliceras på de olika variablerna. 

Först analyseras de variabler som ökar förtroende, kommunikation, långvarig relation och 

våga visa sig sårbar/satsar på relationen. Därefter analyseras de två variabler som kan 

påverka förtroende både negativt och positivt, följa avtal och lika värderingar.  

Slutligen redogörs för den variabel som minskar förtroende, opportunistiskt beteende.   

5.1. Ökar förtroende  

 

5.1.1. Kommunikation  

Enligt teorin är kommunikation mycket viktigt då det skapar förtroende i relationer (Costa e 

Silva, Bradley och Sousa, 2011). Detta håller alla respondenter från Feal med om då de gång 

på gång nämner kommunikation som det viktigaste steget för en bra relation. TRG och 

Kuusiluoto bekräftar även de vikten av öppenhet och att hålla kommunikationen rak. Enligt 

Feal är den första personliga kontakten ett mycket viktigt steg i början av en relation och även 

här håller deras samarbetspartners med. “That's the only way I'll work with anyone, is by 

meeting them” (Townsend, 2019). Efter det personliga mötet anser alla respondenter att andra 

kommunikationskanaler som telefonsamtal och email upprätthåller relationen, men att träffas 

en gång per år vill Feal göra då det håller relationen levande. Enligt Costa e Silva, Bradley 

och Sousa (2011) ökar alla typer av kommunikation förtroendet men enligt den information 

som tagits del av från respondenterna tyder det på att det skiljer mellan olika typer av 

kommunikation, vilket Ahmed (2010) håller med om. Teorin nämner dock inte till vilken 

grad olika kommunikationskanaler ökar förtroendet (Costa e Silva, Bradley och Sousa, 2011). 

Det kan vara så att olika typ av kommunikation ökar förtroendet olika mycket, vilket i sådana 

fall stämmer överens med empirin.   

    

5.1.2. Långvarig relation  

Feal menar att det finns mer förtroende desto längre relationen skrider, vilket stämmer 

överens med teorin. Det kan bero på att Feal, likt TRG, väljer att avsluta eller förändra 

relationer om förtroende inte finns. Vilket betyder att relationer med lite förtroende inte får 

chansen att bli långvariga, det är bara relationerna med förtroende som får chansen att vara 

över en lång tid (Huang och Wilkinson, 2010). Feal arbetar alltid med den personliga 

relationen, och där de personliga besöken sätts längst fram för att skapa en långvarig relation. 

Över den tid en relation fortskrider kommer även en vänskap på ett personligt plan att byggas 
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upp, vilket Feal värdesätter, och relationen blir då fördelaktig för båda parter (Kuhlmeier och 

Knight, 2010). Feal bygger vidare på sina långvariga relationer genom att ha bra 

kommunikation och regelbundna träffar vilket ökar förtroendet och relationens längd.   

  

5.1.3. Vågar visa sig sårbar/satsa på relationen  

TRG förklarar att för att skapa förtroende i en relation måste parterna våga satsa och visa sig 

sårbara. Om ena parten i en relation gör det förstår den andra att den första parten menar 

allvar och är villig att satsa på relationen. De är inte rädda att satsa på riskfyllda affärer och 

visar på så vis att deras samarbete betyder mycket för dem (Huang och Wilkinson, 2013). Att 

även stötta varandra när problem uppstår visar en vilja att satsa på relationen vilket TRG, likt 

teorin, menar stärker förtroendet.   

“If you commit to something you stick with it. There is going to be highs and lows with 

everyone and your business so you trust each other. You just have to, you have to stick stick it 

out and overcome any obstacles. That's very important” (Townsend, 2019).   

Både respondenterna från Feal, TRG och Kuusiluoto menar på att ”face-to-face” möten är 

grundläggande för att skapa en relation. Efter dessa initiala möten kan sedan underhållande 

kommunikationskanaler så som telefon eller email fortsätta samarbetet. Men Feal menar att 

detta inte räcker för att hålla relationen levande, de anser att det ofta krävs ett underhållsbesök 

en gång per år vilket leder till en mer lättarbetad relation. För Feal att ta sig tid och åka runt 

jorden på dessa underhållsbesök är både tids- och kostnadskrävande. Dock väljer de att göra 

dessa besök trots dess krävande natur vilket tyder på att Feal är mycket villiga att satsa på 

deras relationer. Det ska tilläggas att Feal endast gör dessa besök med deras bästa och mest 

lovande samarbetspartners.   

5.2. Påverkar förtroende  

 

5.2.1. Följa avtal  

Att förtroendet ökar när avtal följs bekräftas av alla respondenter. Kuusiluoto skriver 

omfattande kontrakt vilka de förlitar sig på väldigt mycket. De knyter även mycket av deras 

förtroende till att dessa avtal hålls, om parterna levererar utefter kontraktet stärks förtroendet. 

Feal nämner hur kunder inte betalar i tid vilket påverkar deras förtroende negativt och 

liknande har skett för TRG. Båda har då tappat förtroendet och tvingats införa åtgärder som 

minskar risken för att liknande problem ska uppstå igen. TRG nämner att ljuga eller 
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undanhålla information är något som direkt påverkar förtroendet negativt gentemot en 

samarbetspartner. Att någon undanhåller information kan vara på grund av att saker går fel 

vilket gör att avtal inte uppfylls. TRG förstår att problem kommer ske men om informationen 

undanhålls försvinner förtroendet då det som avtalats inte kommer att uppfyllas. Teorin 

förklarar precis detta, hur om avtal ej uppfylls minskar förtroendet, men om förståelse skapas 

via förklaringar kan dessa problem lösas och graden det kommer att påverka förtroendet kan 

variera (Huang och Wilkinson, 2013).   

  

5.2.2. Lika värderingar  

Lika värderingar kan beröra olika områden men det som oftast uppkom i intervjuerna var 

olika länders betalningsvillkor. Där Feal menar på att många kunder i olika länder har en helt 

annan syn på att betala fakturor i tid och även olika standard för vilken betalningstid som 

gäller. För att lösa dessa problem skapar Feal alternativa lösningar gentemot de kunder som ej 

har samma betalningsstandard. Vilket tyder på att Feal inte har samma förtroende för dessa 

kunder med andra värderingar. Detta stämmer bra överens med teorin då den förklarar hur 

förtroende ökar om liknande värderingar finns (Costa e Silva, Bradley och Sousa, 2011). Om 

då värderingarna skiljer sig kan förtroendet minska vilket Feal bevisar genom att ge dessa 

kunder andra tuffare betalningsvillkor då de vill säkra upp att pengarna verkligen kommer in.   

  

Feals amerikanska samarbetspartner TRG lägger stor vikt vid hur deras samarbetspartners ser 

på familj då de själva ser sig som familjeorienterade. TRG uppskattar denna likhet då de 

anser att det är ett sunt beteende vilket de kan känna igen sig i, det skapar ett förtroende dem 

emellan. Detta bekräftas av Costa e Silva, Bradley och Sousas (2011) vilka beskriver hur lika 

värderingar ökar förtroendet. Deras likheter skapar även en teamkänsla vilket underlättar när 

konflikter ska lösas. De får en annan förståelse för varandra och kan lita på parterna då de 

antar att de har liknande grund och uppfattar hinder liknande. Kuusiluoto förklarar även de 

hur förtroendet för Feal är stort då de anser att Feal kan marknaden och de produkter de säljer, 

vilket de själva även anser sig göra och det skapar en likhet mellan dem.   

   

Teorin berättar hur nationella kulturella skillnader kan påverka förtroendet och om samma 

kultur finns kommer ett förtroende stärkas av bara vetskapen om den delade kulturen (Houjeir 

och Brennan, 2016). Respondenterna menar att en speciell “kultur” finns för deras bransch 

som står ovan nationella kulturer. Deras kultur är skapad av deras vilja att hjälpa andra 

människor vilket blir en viktigare värdering än andra kulturella värderingar.   
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“Jag tror att de flesta som jobbar med sådana här produkter som hjälpmedel, gör det 

för att hjälpa funktionshindrade, handikappade, äldre, svaga människor de har ofta startat 

det här bolaget för att de känner för sådana, det gör nog att de flesta vill göra väl för sig och 

vill betala och känner för andra människor och det gör att nog att grundplattformen för att 

göra affärer är lättare för oss tror jag.” (Sundstedt, 2019)  

  

Detta påstående stärker teorin genom att förklara hur de delade värderingarna inte behöver 

vara kulturella utan även gäller vid generella uppfattningar (Costa e Silva, Bradley och Sousa, 

2011). Den psykiska distansen mellan parterna kan även ha minskat på grund av deras delade 

värderingar (Johanson och Vahlne, 2009).  

  

5.3. Minskar förtroende   

 

5.3.1. Opportunistiskt beteende  

Vad Feal starkt ogillar är när deras kunder endast vill sälja deras produkter för att skapa en 

bred katalog. Feal känner direkt hur dessa kunders engagemang är lågt och hur de inte bryr 

sig om huruvida de faktiskt säljer några av deras produkter. När Feal ser att försäljningen står 

still försöker de ta kontakt för att se vad som händer. Relativt snabbt brukar de uppfatta om 

engagemanget för att hjälpa Feal inte finns vilket gör att Feal tappar förtroende för dem. De 

känner inte någon motivation att då hjälpa och stötta denna kund vilket ofta gör att samarbetet 

rinner ut i sanden. Feal reagerar precis som teorin förklarat och det opportunistiska beteendet 

minskar förtroendet (Costa e Silva, Bradley och Sousa, 2011). Liknande situationer har hänt 

TRG och Kuusiluoto, där opportunistiskt beteende och lögner har tvingat dem att avsluta 

relationer.   
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6. Slutsats   
 

Efter avslutad studie går det att se hur förtroende spelar stor roll i affärsrelationer, även om 

det kanske inte alltid är medvetet. Feal jobbar aktivt med att bygga upp starka relationer med 

förtroende hos sina kunder, vilket kunderna erkänner som lyckat. Genom ett gediget arbete 

med mycket fokus på det personliga mötet, där missförstånd försöker undvikas, har Feal en 

bra idé om hur de vill arbeta. Genom att satsa på en modell där kommunikation sätts i fokus 

och då i första hand personliga möten, sekundärt telefonkontakt så visar Feal på ett högt 

engagemang som kunderna säger sig uppskatta. Det mesta som Feal gör fungerar och 

stämmer överens med litteraturen.  

 

Enligt analysmodellen är all kommunikation bra kommunikation, men här skiljer sig vår 

studie då den personliga kommunikationen sätts i fokus och beskriv som den viktigaste delen 

i förtroendeutvecklingen. Studien visar att alla kommunikationskanaler är bra men att de 

passar olika bra i givna sammanhang. Även om resultatet från studien inte är generaliserbart 

så går det att utläsa hur kommunikation spelar in på förtroende. Det som skiljer sig från teorin 

är till vilken grad olika typer av kommunikation påverkar förtroende, vilket Feal ansåg att det 

gjorde.  

 

Studien visade även att branschen som sådan är speciell, många av de företag som är 

verksamma har ofta en personlig relation till hjälpmedel. Detta visade på att förhållandet 

mellan parterna och det som de vill vinna av relationen baseras på andra faktorer än den 

ekonomiska vinningen, då den inte är av största vikt för dem. Deras gemensamma intresse för 

att hjälpa andra människor är det som enar dem och det skapar förtroendet sinsemellan. Att 

branschen har förklarats som “godhjärtad” påverkar utfallet av vår studie då inte alla 

branscher ser likadana ut och har samma mål. Att dela värderingar visade sig även viktigt på 

ytterligare plan där uppfattningar om hur familjen ska prioriteras och likheter kring hur 

affärer och produkter ska skötas skapade förtroende. Alla resonemangen i stycket styrks av 

teorin.   

 

6.1. Studiens svagheter 

Eftersom att snöbollseffekten användes kan det ha gjort att utfallet av studien blev mer 

positivt än om vi själva hade valt vilka som intervjuades. Feal valde antagligen några av sina 

bästa kunder och med dessa har de bevisligen bra relationer. Dock fanns inte resurser eller tid 
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för att undkomma detta. Genom ett mer slumpmässigt urval av Feals kunder så kunde detta ha 

undvikits. Ytterligare hade misstolkningar kunnat ske vid sista intervjufrågan, där 

respondenterna fick ta del av forskningsfrågan, men inga ytterligare svar tillades så den risken 

kan bortses från.  

 

Att ha i åtanke är att Feal till största del har berättat hur de generellt arbetar med förtroende i 

relationer och hur de utvecklar detta. TRG och Kuusiluoto har beskrivit relationer och 

förtroende i stort men de har även förklarat hur relationen till Feal ser ut. Vilket har lett till att 

vi endast fått ta del av ena sidan av relationen. Detta på grund av att när intervjuerna med Feal 

skedde hade de inte valt ut vilka internationella samarbetspartners som skulle väljas, vilket 

gjorde att vi missade möjligheten att ställa frågor kring dem. Dock har det antagits att Feal 

har en god relation med dessa partners då de dels nämnt det i förbifarten och enligt 

resonemanget ovan. Detta kan ha påverkat resultatet, då vi kan ha missat Feals uppfattning av 

dessa två samarbetspartners.  

 

6.2. Praktiska implikationer  

Resultatet av studien visar vikten av förtroende i affärsrelationer och att det skapas genom 

personliga relationer till sina samarbetspartners. Förståelse kring vikten av dessa personliga 

relationer kan användas som tillvägagångssätt för företag när de vill skapa förtroende i sina 

internationella relationer. Förtroendet formas genom både personliga och informella möten, 

vilket visade sig vara effektivt och lyckat. För att företagen i ett nästa skede, när den 

personliga relationen har skapats, bygga vidare på affärerna och samarbetet.  

 

I studien framkommer hur Feal och dess samarbetspartners startar deras relationer med att 

skapa ett personligt band för att sedan göra affärer. Det skiljer sig från tidigare teorier (Dwyer, 

Schurr och Oh, 1987) där de menar att förtroendet och den personliga relationen skapas 

genom de affärstransaktioner som sker. Denna studie påvisar alltså motsatsen. Det kan bero på 

den speciella kultur som finns i branschen. Parterna vill inte göra affärer med varandra om de 

inte känner att de dem arbetar med har samma värderingar som de, vilket kräver att en 

personlig relation skapas.  
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6.3. Vidare forskning  

Ett intressant val för vidare forskning hade varit att göra en liknande studie som vår, men på 

en annan bransch. Detta då respondenterna menade på att just deras bransch var speciell. 

Många hade en personlig relation eller anknytning till hjälpmedel för handikappade då de 

antingen hade råkat illa ut själv, alternativt att det fanns någon i närheten som behövde 

assistans. Detta ledde till att många i branschen hade goda intentioner och deras huvudsyfte 

var inte att tjäna pengar utan att hjälpa människor. Om en bransch där vinstmaximering är 

huvudfokus skulle undersökas finns det stora möjligheter att utfallet hade skiftat.  

 

Denna studie undersökte bara hur förtroende utvecklas och utöver det skapades en förståelse 

kring vikten av personliga relationer. Hur förtroendet påverkar utkomsten av själva samarbetet 

och om lönsamheten ökar har inte studerats. Dock hade det varit spännande att se då större 

förståelse kring vikten av förtroendet skulle skapas. Det hade varit intressant att se till vilken 

grad förtroende faktiskt påverkar lönsamheten och det hade kunnat öka incitamenten för 

företag att skapa goda relationer med förtroende i.  

 

I denna studie har det framkommit hur viktig kommunikation är för förtroendeskapande och 

relationen i stort. Dock påvisas det att all kommunikation inte ökar förtroendet lika mycket. 

En kommunikationskanal som respondenterna ansåg lätt kunde misstolkas, särskilt vid 

problem, var email. En framtida studie kan vara att studera hur de olika 

kommunikationskanalerna påverkar relationer och förtroende. Där de exempelvis kan 

rangordnas som den kommunikationskanal som skapar mest respektive minst förtroende. Det 

skulle kunna ge en bild av de olika kanalerna och hur de påverkar förtroende. 
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 7.1 Bilaga 1  

Bilaga 1: Svenska intervjufrågor  
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7.2 Bilaga 2  

Bilaga 2: Engelska intervjufrågor  

  

  


