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Sammanfattning 

 

Uppsatsens titel:  Konsten att sälja solljus till Mellanöstern - En fallstudie om ett 

Svenskt Solarieföretags möjligheter till en etablering i Förenade 

Arabemiraten 

Ämne/Kurs: Företagsekonomi C-nivå 

Författare: Jens Andersson, Henrik Edlund, Peter Forsberg 

Handledare: Peter Lindelöf 

Nyckelord: Ultra Tan, Solariemarknad, Förenade Arabemiraten, 

Utlandsetablering, Kultur, Religion, Klädsel, Hälsosektor, 

Skönhetsprodukter, Kosmetikprodukter. 

Syfte: Ur ett marknads- och kulturperspektiv, utforska vilken 

exportstrategi företaget Ultra Tan bör använda sig av för att öka 

sin försäljning på marknaden i Förenade Arabemiraten. 

Metod: Uppsatsen är en kvalitativ fallstudie där vi utfört intervjuer med ett 

huvudföretag och andra svenska företag inom den aktuella sektorn 

som agerar på marknaden i Förenade Arabemiraten.  

Urval: I arbetet ingår huvudföretaget Ultra Tan och andra svenska hälso- 

och kosmetikföretag som agerar på marknaden i Förenade 

Arabemiraten.  

Teoretiska perspektiv: De teoriområden vår uppsats utgår ifrån är huvudsakligen 

tillvägagångssätt vid utlandsetableringar, kulturella skillnader 

mellan västerländska och muslimska länder.  

Empiri: Empirin utgör en sammanställning av svaren från de intervjuade 

företagen i fråga, samt sekundär data.  

Slutsatser: Vi rekommenderar Ultra Tan att ta upp kontakten med Madi 

international och inleda direkt försäljning genom denna externa 

distributör.  
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1.0 Inledning 
 

I detta kapitel kommer en bakgrund att ges om hur detta ämne formades. En beskrivning av 

ämnet, organisationen och externa faktorer kommer sedan att redovisas. Detta kommer i sin 

tur leda fram till en problemformulering, frågeställning och därefter vad syftet är med denna 

uppsats.  

 

I dagens samhälle lever vi i en allt mer hälso- och utseendeinriktad tillvaro. Nya produkter 

och nya medel för att se fräsch, smal och vårdad ut är något som vi vant oss vid tack vare 

stark marknadsföring som skapat nya behov och nya förutsättningar för vårt utseende. Nya 

produkter äntrar ständigt marknaden. Ibland är existensen på marknaden lång och ibland 

försvinner produkten innan den i någon betydlig grad hunnit etablera sig. En skönhetsprodukt 

och en metod som funnits länge för att se solbränd och fräsch ut är solariet. Vi känner alla till 

denna metod för människor som vill bli solbrända utan att behöva vistas utomhus och få 

samma effekt som solens strålar ger. Solarier används främst för att se snygg och fräsch ut 

under höst- och vinterhalvåret. I Norden så är det väldigt vanligt att lämna hemmet för att 

sola. Man går oftast till gym, badhus, skönhetssalonger eller renodlade solstudios. Detta 

förekommer också i större delar av världen och oftast på platser där solen inte lyser året om. 

Därför kan det tyckas självklart att sola utomhus när det finns uppemot 365 soldagar om året. 

Så är dock inte fallet… 

 

Under hösten 2006 blev det känt att företaget Ultra Tan i Vimmerby, Småland, skulle sälja 

solarier till Iran. Detta skulle vara den första försäljningen någonsin av solarier till Iran 

(vimmerbytidning.se). Ett iranskt företag satte in en större summa pengar på Ultra Tans konto 

och bad dem att fylla en container för den summan. Vi såg detta som intressant och träffade 

därför Bertil Karlson, exportansvarig på Ultra Tan.   

1.1 Företaget 

I Sverige så finns Skandinaviens och en av världens största solarietillverkare i Ultra Tan. Ett 

solarium från Ultra Tan kan kosta någonstans mellan 50 000 och 300 000 kronor. Företaget 

har sitt huvudkontor i Vimmerby och härifrån säljs solarier med tillhörande produkter till 

större delen av världen, enligt Bertil Karlson som är exportchef på Ultra Tan. Här finns också 
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produktutveckling, produktion, försäljning, administration och en egen marknadsavdelning. 

Företaget har dessutom ett lokalkontor i Göteborg som bara ägnar sig åt försäljning. I Motala 

finns också ett fristående företag med fyra anställda som utför installationer och service av 

Ultra Tans produkter.  

 

Bertil berättar att Ultra Tan grundades på 80-talet och har idag 25 anställda. Företaget 

omsätter ungefär 60 Miljoner kr och har de senaste 5 åren vuxit med 20 % varje år.   

Ultra Tan köpte för en kort tid sedan upp en annan solarietillverkare, Alisun i Holland 

(newsdesk.se). Alisun är större än Ultra Tan och förvärvet gör att hela koncernen bör omsätta 

omkring 150 Miljoner kr, vilket gör Ultra Tan till en av dem större aktörerna på marknaden. I 

nuläget är dock Alisun fortfarande helt fristående vilket innebär att företagen fortfarande är 

konkurrenter ute på marknaden, enligt Bertil Karlson. 

 

Ultra Tan säljer mest till Sverige och Norge. Norge var det land företaget började exportera 

till, tillsammans med Danmark och Finland. Utöver dessa så exporterar företaget i stort sett 

till alla länder i Europa, enligt Bertil Karlson. I Afrika finns nästan ingen marknad förutom 

några enstaka produkter till Sydafrika. I Asien finns företaget etablerat i ett fåtal länder främst 

i västra delen av Asien, men det har även sålt några få exemplar till exempelvis Japan.  

De länder som Ultra Tan exporterar till regelbundet är följande*: 

 

• Norge 

• Finland 

• Danmark 

• Island 

• Ryssland 

• Ukraina 

• Polen 

• Tjeckien 

• Rumänien 

• Bulgarien 

• Slovenien 

• Serbien 

• Estland 
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• Lettland 

• Azerbajdzjan 

• Storbritannien 

• Holland 

• Belgien 

• Frankrike 

• Italien 

• Grekland 

• Turkiet 

• Israel 

 
*Med reservation för att det har sålts enstaka solarium till flera andra länder men utan någon regelbunden och 

stadig kontakt. 

1.2 Industrin 

Solarieindustrin är förhållandevis väldigt liten sett till hela världen, enligt Bertil Karlson. De 

största tillverkarna finns i Tyskland och Holland. Företag från större länder som USA syns 

inte mycket i övriga världen, de agerar främst på hemmamarknaden eftersom de har sin 

tillverkning där. Därmed får de prisfördelar eftersom en färdig produkt är relativt stor och 

därför resulterar i en dyr fraktkostnad. Kan företaget montera produkten på plats så blir bland 

annat frakten billigare och priset blir mer konkurrenskraftigt, säger Bertil Karlson. 

Solariebranschen är nämligen en monteringsindustri där företaget beställer komponenter för 

att sedan montera ihop dem till en slutgiltig produkt.  

 

Solariebranschen är i övrigt en väldigt informell och flashig bransch, enligt Bertil Karlson. 

Ute på den europeiska marknaden finns det många stora skönhetsmässor och modemässor 

som går under samma härad som solarier. Design och färger är en stor angelägenhet för 

dagens solarier. Likheter kan ses hos bilindustrin samtidigt som man följer efter mode- och 

skönhetsbranschen, säger Bertil Karlson.  

De som köper solarier oavsett pris är oftast gym, skönhetssalonger, frisörer och framförallt 

solstudios.  
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Solarieindustrin har lika länge, som den funnits, kämpat mot ideologin om att solariesolande 

framkallar hudcancer. I dagens samhälle är solarium näst intill synonymt med hudcancer 

vilket försvårar arbetet att nå ut till en annars potentiell marknad. Detta har gjort att fler 

motargument har framkommit under senare år från bland annat forskare i Norge. Professor 

Johan Moen hävdar att här i norden mår kroppen tvärtom bra av att sola solarium. Detta beror 

på att vi just lever på de nordliga breddgraderna med kallare klimat och därmed inte får den 

tillräckliga mängden sol och D-vitamin som är idealet för människokroppen (dagbladet.no). 

Professor Edward Giovanucci hävdar också att D-vitaminet människan får från solens strålar, 

kan förhindra 30 dödsfall för varje dödsfall som orsakas av hudcancer (Ultra Tan Magazine, 

2009).  

1.3 Marknaden i Mellanöstern 

Den iranska skönhetsindustrin är extremt stor, det finns gott om pengar och kvinnorna är 

måna om sitt utseende. Det finns tre typer utav kunder; Gym, skönhetssalonger och 

privatpersoner. Många privatpersoner i Iran har så pass mycket pengar att de själv kan köpa 

ett solarium, enligt Bertil Karlson på Ultra Tan.  

I Iran fanns alltså en väldigt stor och potentiell marknad. Dessvärre, säger Bertil, kom hela 

affären av sig. Detta berodde på att myndigheterna i Iran införde ett importförbud av solarier. 

Affären gick ändå så pass långt att Ultra Tan skickade tre stora solarieleveranser till Iran. Det 

iranska företaget betalade Ultra Tan en summa pengar varje gång och bad dem fylla en 

container för den summan. Därefter satte myndigheterna stopp för det hela utan att ge någon 

offentlig förklaring. Trots detta så försöktes en lösning att hittas, bland annat genom att frakta 

solariet i delar till Dubai för att sedan fraktas in på olika ställen i Iran. Detta skulle sedan 

montera det på plats. Detta fungerade dock inte och parterna har hittills inte hittat någon bra 

lösning. Genom denna misslyckade satsning kunde vi se att det fanns ett intresse för Ultra 

Tans produkter i stora delar av mellanösten. Därför fann vi det intressant att hitta en liknande 

marknad för Ultra Tan, vilket Bertil Karlson också visade intresse för. 

 

När det gäller i andra regioner i mellanöstern så exporterar Ultra Tan till Israel. Det beror 

mycket på att det finns många människor ifrån Ryssland i Israel som är intresserade av att 

sola.  De solarier som skickas till Israel går nämligen uteslutande till resorts. Azerbajdzjan är 

också en av marknaderna i regionen som Ultra Tan exporterar till.  
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Potentialen finns på många håll i mellanöstern, förutom de länder där företaget haft och har 

export så har Ultra Tan även varit i kontakt med Libanon och Förenade Arabemiraten där 

intresse funnits. I Förenade Arabemiraten hade de en långt gående förhandling med ett företag 

men i sista stund drog de sig ur. Enstaka solarier har dock sålts till privatpersoner i landet 

enligt Bertil Karlson. 

Bertil tror att Förenade Arabemiraten är det land i mellanöstern väster om Persiska viken som 

har störst potential för försäljning av företagets produkter. Tillväxten på hälsosektorn är hög i 

landet och de är kända för att vilja ha allt som finns att köpa och det bästa (swedishtrade.se). 

Därför borde Förenade Arabemiraten kunna vara ett alternativ istället för Iran. Vi beslutade 

oss därför att undersöka försäljningsmöjligheterna för Ultra Tan i Förenade Arabemiraten.     

1.3.1 Möjligheter och begränsningar 

Religionen har väldigt stor betydelse i mellanöstern enligt Hollensen (2007). Ska man etablera 

sig i det området av världen, får företaget vara försiktig med hur de uttrycker sig genom 

marknadsföring både i tal och i skrift. Detta fick ett känt bilföretag erfara under 80-talet. 

Företaget använde boxaren Muhammad Ali som frontfigur för att marknadsföra sina bilar, 

något som hade en positiv effekt även i de muslimska länderna, eftersom Ali var väldigt 

populär i den regionen. Detta förändrades dock snabbt när Ali efter en match slängt ur sig 

orden: ”I am the greatest!”. Detta resulterade i att de muslimska konsumenterna blev oerhört 

upprörda, eftersom bara Gud är ”the greatest” för det muslimska folket (Hollensen 2007).      

 

Likväl som det finns exempel på att företag ska se upp för religionen så finns det också 

exempel på hur produkter kan utnyttja regionens kultur. Hollensen (2007) demonstrerar även 

här ett case om Polaroidkamerans intåg på den Arabiska marknaden. Intåget innebar att 

försäljningen ökade drastiskt för företaget. Polaroidkameran möjliggjorde nämligen att 

Muslimska män kunde ta kort på sin fru och sina döttrar utan att vara orolig för att någon 

främmande man skulle få se bilderna vid framkallningen.  

1.4 Förenade Arabemiraten 

Förenade Arabemiraten med sina 4.5 miljoner invånare är ett av de rikaste och mest 

välmående länderna i mellanöstern. För närvarande har landet en BNP på 189,6 miljarder 

USD och en BNP/capita på 56 670 USD (Sveriges BNP/capita är 55 620 USD) 
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(landguiden.se).  Landet består av sju emirat: Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairah, Ras al-

Khaimah, Sharjah och Umm al-Qaiwain. De emiraten som är de ekonomiskt viktigaste är Abu 

Dhabi och Dubai på grund av olja, handel och turism. Ras Al-Kaimah är ett annat emirat som 

börjat visa en hög tillväxt genom investeringar i infrastrukturen och turism (swedishtrade.se). 

Just turismen ökade från 2 miljoner år 1999 till 4 miljoner år 2004 och nu har landet ett mål 

på att 2010 ha 10 miljoner turister (Länder i fickformat, 2007) och detta främst på grund av 

Dubai som är det största emiratet inom just turism.  

 

Idag finns över 250 svenska företag representerade i Förenade Arabemiraten. Det finns en stor 

mängd industrier och en del är större och viktigare än andra. Hälsosektorn är bland de 

viktigaste och mest växande marknaderna i landet, men de som säljer mest är stål-, telecom- 

och maskinföretag (swedishtrade.com). Svenska företag kan använda sig av distributörer men 

det mest vanliga är att företagen når sina slutkunder genom ett eget bolag eller agenter. 

Kunderna söker genom distributionskanalerna oftast kunnande och kvalitet i världsklass 

(swedenabroad.com) och enligt Bertil Karlson så är Ultra Tans svenska och tillförlitliga 

kvalitet fortfarande värt lite mer världen över.  

1.5 Problemdiskussion 

Med tanke på Förenade Arabemiraten väderförhållanden så kan Ultra Tans försäljning av 

solarier på denna marknad, även om den är ytters liten till volymen, verka väldigt märklig. 

Första intrycket att sälja solarium till ett så solberikat land skulle till exempel vara att det är 

omöjligt, just med tanke på väderförhållandena. Ändå finns det uppenbarligen en marknad 

även i dessa länder. Företaget säljer alltså sol till ett land som har solsken året runt. En 

liknelse skulle vara det klassiska citatet: ”Att sälja sand till Sahara.”  

 

Ultra Tan har som tidigare nämnts lyckats sälja ett antal få solarier på marknaden. Detta är 

dock bara till privatkunder. Dessa har alltså gjort en investering i något som redan finns 

mängder av utomhus, solljus. Frågan är om det finns fler kunder som är villiga att konsumera 

solariet genom olika kanaler som gym, simhallar och skönhetssalonger likt de vägar som 

används i Sverige och på många andra håll i Europa (ultratan.se).  



12 
 

Sätts detta i ett väderperspektiv så är det som sagt ingen stor marknad. Undersöks det ur ett 

kultur- och religionsperspektiv så skulle marknaden kunna vara väldigt stor eftersom 

Förenade Arabemiraten består till 96 % av muslimer (cia.gov). Detta stärks även av figuren 

här nedan. 
 

Figur 1.1 Religions in the Arabworld, World factbook (2002) 

 

Detta kan ge restriktioner om att medlemmar av kulturgruppen inte bör sola i enbart bikini 

eller badbyxor. Dock så har religionen i denna del av världen inte begränsats folks fåfänga 

och behov av att se bra ut. Ett bevis på att större delen av invånarna vill hålla sig fräscha och 

vackra är den höga tillväxten inom hälsosektorn i landet (swedishtrade.se). När den ledande 

religionen begränsar möjligheten till att bli solbränd över hela kroppen, så tillhandahåller 

Ultra Tan ett alternativ, då många uppenbarligen börjar tänka på sitt utseende och på sin hälsa. 

Så vad säger egentligen religionen om att exponera kroppen på det sätt som krävs för att få en 

solbränna över hela kroppen? Hofstede refererar via sin hemsida till en av sina forskare, där 

han själv säger att religionen har en stor inverkan på människorna i landet (cyborlink.com). 

Om fallet är att religionen talar emot solning utomhus och befolkningen ändå vill bli solbränd, 

så tror vi att det finns en stor möjlighet till ökad försäljning för Ultra Tans produkter. Det ska 

dock också tänkas på att kvinnorna enbart utgör 30 % av Förenade Arabemiratens befolkning 

(swedishtrade.se). 

 

Esposito (2001) pratar om samspelet mellan Koranens föreskrifter och sedvanor genom att 

beskriva utvecklingen av kvinnors beslöjning. Andra benämningar är hijab, burqa eller 

chador.  Det är en sedvana från de persiska och bysdantiska samhällena. Det betraktas som 
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lämpliga uttryck för Koranens värden och normer. Koranen säger att både män och kvinnor 

ska delta i två saker; samhälleliga angelägenheter och religiösa plikter. Trots detta säger 

Koranen också att Profetens hustrur ska tala till männen bakom en skiljevägg. Kvinnorna 

uppmanas också till att klä sig anständigt enligt följande: 

 

”Och säg till de troende kvinnorna att de bör sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet 

och inte visa mera av sina behag än vad som [anständigtvis] kan vara synligt; låt dem fästa 

slöjan så att den täcker barmen. Och de skall inte låta sina behag skymta inför andra än sin 

make, sin fader, sin svärfader, sina söner, sin makes söner, sina bröder, sina brorsöner, sina 

systersöner, närstående kvinnor, dem som rättmätigt besitter och sådana manliga tjänare, 

som inte längre begär efter kvinnor, eller barn som ännu inte har begrepp om kvinnlig 

nakenhet”  

 

(Utdrag ur Koranen, 24:31 i Esposito, 2001, s 138) 

 

Genom att referera till tidigare stycken om religion och kultur så finns det uppenbart stora 

kulturskillnader mellan länderna i mellanöstern och den nordiska marknaden. Om Ultra Tan 

tar beslut om att börja sälja i en större utsträckning till Förenade Arabemiraten, vilka 

kulturistiska skillnader kan man då direkt peka på gentemot Sverige? Vilka kulturella aspekter 

skulle påverka en försäljning av solarier? En fråga som är relevant vid en ny 

marknadsetablering är; Vad ska företag tänka på när de gör affärer och hur ska de uppföra sig 

i Förenade Arabemiraten? Vad kan företagen göra för att undvika kulturkrockar?   

1.5.1 Problemformulering 

 

Vilken exportstrategi bör Ultra Tan använda sig av för en ökad försäljning på 

marknaden i Förenade Arabemiraten? 

 

För att svara på detta har fem underfrågor utarbetats för att få fram bästa möjliga svar: 

 

1. Finns det någon potentiell marknad för Ultra Tans produkter i Förenade 

Arabemiraten? 
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2. Vilken exportstrategi har Ultra Tan använt sig av vid en expansion till nuvarande 

marknader? 

 

3. Vilken exportstrategi har andra nuvarande svenska hälso- och skönhetsföretag som 

exporterar till Förenade Arabemiraten använt sig av när de expanderade till 

marknaden? 

 

4. Vad finns det för normer och värderingar i Förenade Arabemiraten gällande 

exponering av kroppen utomhus? 

 

5. Vilka kulturella aspekter bör man som representant för ett företag tänka på vid affärer 

i Förenade Arabemiraten? 

1.5.2 Syfte 

Utifrån denna uppsats vill vi genom ett marknads- och kulturperspektiv, utforska vilken 

exportstrategi Ultra Tan bör använda sig av för att öka sin försäljning på marknaden i 

Förenade Arabemiraten. 
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2.0 Metod  
 

Metod kan förklaras som de redskap som används för att lösa ett problem och samtidigt 

komma fram till ny kunskap. Detta kapitel syftar till att redovisa vilka metoder vi har valt att 

använda oss av vid datainsamlingen av empiri. Vi syftar att frambringa hur förlitliga vi anser 

att de metoder och det källor som vi använt är. Vi ska argumentera för varför vi gjort just 

detta metodval. Därefter ska vi också försöka klarlägga hur en forskare kan använda sig av 

teori och koppla den samman med verklighet.   

2.1 Vetenskapsteori och ansats 

Allt som kan hjälpa till och uppnå den nya kunskapen forskare söker kallas för metod (Holme, 

1997). Rienecker och Jörgensen (2000) beskriver metod som det systematiska 

tillvägagångssätt vilket gör att läsaren kan följa forskningen, utvärdera resultatet och även 

göra undersökningen på nytt.  

 

Det forskaren försöker göra är att hitta något från verkligheten och finna ny kunskap om detta. 

Det finns dock flera olika sätt att betrakta verkligheten enligt Patel och Davidson (2003) dessa 

är positivism och hermeneutik.     

Positivismen är enligt Patel och Davidson (2003) den kunskap som är verklig för våra sinnen 

och vårt förnuft. Den bygger också på att insikten ska vara nyttig och kunna utveckla 

samhället. Vidare anser positivister att det finns en homogen vetenskap. Eriksson och 

Widerheim (2001) har en kort och förklarande bit om det forskare med det positivistiska 

synsättet vilka de beskriver: Positivisterna tror på en absolut kunskap och grundar sitt 

tänkande på fakta, värderingar, beskrivningar och förklaringar. Thurén (1991) beskriver 

positivismen på ett liknande sätt då han hävdar att det enligt det positivistiska synsättet kan 

människan endast använda två källor till kunskap, det vi iakttar med våra fem sinnen och det 

logiska tänkandet. Positivistisktansats är något som fungerar bättre för naturvetenskapliga 

ämnen där man kan se att om du tappar ett äpple så faller det neråt på grund av gravitationen 

och hur många gånger du än kommer att släppa eller var på jorden du är, så kommer äpplet 

alltid att falla till marken. Det gäller inte på samma sätt inom mer samhällsvetenskapliga och 

humanorienterade ämnen och är därmed inget som vi kan använda oss av i denna uppsats.  
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Hermeneutiken står i kontrast till positivismen (Patel & Davidson, 2003) och är ett 

förhållningssätt som mer lämpar sig för ämnen som humanorienterade, kulturella och 

samhällsvetenskapliga. Hermeneutiken bygger mer på att examinera det mänskliga beteendet 

vilket skiljer sig både med tiden och för varje enskild individ.  Det går därför inte att göra 

samma sak gång på gång på olika platser på jorden och förvänta sig att få samma resultat.  

Enligt Patel & Davidson (2003) bygger hermeneutiken på att forskaren ”studerar, tolkar och 

försöker förstå grundbetingelserna för den mänskliga existensen” Patel & Davidson 

(2003:28). Det finns en modern hermeneutik vilken gör gällande att forskaren kan tolka folks 

gärningar, livsyttringar och deras språkliga utsagor. Denna del av hermeneutiken har mer till 

syfte att tolka människors livssituation via deras handlingar och livsyttringar. Bryman & Bell 

(2002) framhåller att hermeneutiken mycket väl kan liknas vid ett tillvägagångssätt med stora 

möjligheter då forskaren försöker hitta olika slutsatser och undvika spekulationer.  

 

Det finns vissa likheter mellan hermeneutiken och positivismen till exempel så utgår båda 

från redan existerande teori och bygger sedan vidare genom empiriska studier. Dessa studier 

kan sedan påvisa huruvida forskarens antagning ska kunna verifieras eller förkastas som 

felaktigt.  

 

Vi anser att det hermeneutiska förhållningssättet är mer anpassat för den typ av studie som vi 

kommer att utföra. Det är också det förhållningssätt som bör väljas i de allra flesta fall då man 

forskar inom humanorienterade ämnen. Problemet då forskaren valt att arbeta efter den 

hermeneutiska ansatsen är att det alltid finns en risk för att den hermeneutiska beskrivningen 

blir allt för ytlig och allmän (Holme, 1997), något som vi i största möjliga mån försökt att 

undvika i detta arbete. 

2.2 Deduktivt och induktivt 

Enligt Andersen (1998) Finns det tre tillvägagångssätt utifrån vilka vetenskapliga slutsatser 

kan dras. Dessa är deduktion, induktion vilka är de två vanligaste men forskaren kan även 

välja att jobba abduktivt.   

Deduktivt arbete inbär att forskaren arbetar med befintliga teorier och allmänna metoder och 

genom dessa drar slutsatser om enskilda fenomen. Patel och Davidson (2003) hävdar även att 

det deduktiva arbetssättet leder till en mer objektiv bild i forskningen. Denna objektiva bild i 
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forskningen grundas på att forskaren där drar resultatet till redan befintliga teorier och därmed 

minskar påverkan från forskarens egna subjektiva tolkning.  

 

Istället för att arbeta deduktivt kan forskaren välja att ha en induktiv ansatts vilket innebär att 

forskaren studerar forskningsobjektet utan kopplingen till tidigare teorier. Forskaren kan då 

tack vare insamlad data och analys skapa sin egen teori om forskningsobjektet. Denna teori 

kan aldrig vara helt objektiv utan kommer alltid att färgas av forskarens subjektiva åsikt till en 

större utsträckning än den deduktiva ansatsen. Det är också väldigt svårt för forskare att kunna 

formulera teorier baserade på det begränsade empiriska underlaget som han förfogar över 

(Andersen, 1998).  

 

Ett tredje alternativ som forskaren kan välja är att jobba abduktivt. Det innebär att forskaren 

arbetar med en kombination av induktion och deduktion (Andersen, 1998). Det innebär att 

forskaren tittar på ett fall, utifrån det formulerar förslag till en mer inträngande teoretisk 

hypotes. Det innebär att forskaren i detta steg arbetar induktivt. Forskaren går sedan över till 

att jobba deduktivt genom att dessa teorier testas på nya fall. Sedan kan teorierna utvecklas 

för att bli mer generella.   

 

Eftersom vi ska fokusera på företaget Ultra Tan anser vi att vår empiriska insamling blev för 

smal för att kunna arbeta induktivt. Det är den koppling mellan empiri och analys som vi är 

ute efter i detta arbete. Därför anser vi att den deduktiva ansatsen är mest lämpad för denna 

typ av forskning. Vi anser att det redan finns en stor mängd redan existerande teorier som vi 

kan ha användning av då vi forskar inom detta ämne vilket vi anser ytterligare bygger på 

argumenten för oss att använda den deduktiva metoden.    

2.3 Primärdata och sekundärdata 

Primärdata är förstahandsinformation som samlas in av forskarna som genomför 

undersökningen. Fördelen med denna metod är att informationen är specifik, relevant och 

aktuell. Nackdelen är att den tar tid och kan kosta pengar (Hollensen 2007). 

 

Sekundärdata är enligt Hollensen (2007) redan insamlad data som finns dokumenterad. 

Vanligen är data insamlad i annat syfte. Det finns många fördelar med sekundärdata enligt 

Hollensen (2007) exempelvis sparar det in tid, pengar och är lättillgängligt. Nackdelarna med 
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det är att det kanske inte är specifikt anpassat till att belysa det problemet forskaren tittar på, 

är för generell eller inte helt aktuell.  

 

Vi anser att de primära data som vi samlar in för detta arbete kommer att vara av stor vikt och 

det som kommer att vara det essentiella för arbetet. Vi kommer dock också behöva använda 

oss av sekundära källor också då vår tid och ekonomiska möjligheter sätter vissa 

begränsningar för vår forskning.        

2.4 Datainsamling  

Patel och Davidsson (2002) argumenterar för att det finns mängder av alternativ för hur 

forskaren samlar in data för att få sin fråga besvarad. Forskaren kan tillexempel titta på 

befintliga dokument, utföra tester, observationer och intervjuer. Patel och Davidsson (2002) 

anser också att vilken metod som väljs helt beror på vilken typ av frågeställning som 

forskaren vill ha besvarat.    

Datainsamlingen har skett på flera olika sätt och vi har använt oss av många unika källor. 

Muntliga källor har använts vid kvalitativa intervjuer men även för att jaga rätt på aktuell 

information har vi behövt ringa institutioner likt Utrikesdepartementet och Exportrådet. En 

del bilddokument har använts i vår undersökning som exempelvis olika kartor dessutom har 

vi kunnat läsa oss till nya undersökningar och artiklar inom ämnet genom så kallade 

kortlivade dokument som tidningar och broschyrer. De skriftliga källor vi använt oss av dels 

för att få den bakgrundsfakta vi behöver och för att hitta både rätt teorier och relevant fakta till 

empirin inom området. För att få fram teorin har vi bland annat använt oss av böcker så som 

Hollensens bok Global Marketing och Geert Hofstedes bok om kulturella skillnader. 

Webbsidor och vetenskapliga artiklar kommer också att bistå med viktig information för att vi 

ska kunna genomföra den här rapporten. 

2.5 Forskningsmetoder 

Enligt Patel och Davidson (2003) finns det två olika alternativa metoder att samla in data på, 

kvantitativa och kvalitativa metoder. Den kvantitativa metoden bygger på att forskaren 

fokuserar på mätning och analys av datainsamling (Patel och Davidson, 2003). Vanligen 

frågas ett större antal personer via exempelvis enkätstudier och därmed måste frågorna bli mer 

allmänna. Kvantitativa frågor har sin grund i frågor så som ”hur många”, ”vem”, ”var” och 
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”hur mycket”. Svaren forskaren får från dessa kvantitativa undersökningar kallas vanligen för 

hårddata på grund av dessa mer precisa frågors karaktär. Kvantitativa metoder kan användas 

till att generalisera och har vanligen ett högt objektivt förhållningssätt. Problemet med denna 

metod är att den begränsar respondentens svar genom standardiserade frågor.  

 

Den andra metoden är att den kvalitativa metoden vilken mer syftar till att skaffa sig 

förståelse och tolkning. Vanligen använder sig forskaren av ett antal specifika intervjuer för 

att få en mer ingående förståelse av problematiken. Denna metod är uppbyggnad på ett 

induktivt synsätt där forskaren utgår ifrån ett verkligt problem och sedan delar upp detta till 

mindre frågor (Thurén, 1991). Frågor som är vanligen används sig av när det handlar om den 

kvalitativa metoden är ”hur” och ”varför”. Detta ger respondenten möjlighet att svara mer 

utförligt, och forskaren kan påbygga med relevanta följdfrågor. Detta för att få fram den 

informationen som forskaren söker genom sina empiriska studier. De data som forskaren 

samlar in via kvalitativa metoder kallas för mjukdata (Svenningsson, 2003). Det betyder 

därmed också att den kvalitativa metoden fokuserar på några få individer och deras subjektiva 

uppfattning om ämnet, vilket leder till att den kvalitativa metoden inte bör användas till att 

generalisera. Den kvalitativa forskningen innebär enligt Dencombe (2000) att forskaren med 

ord beskriver i detalj vad det är som har registrerats, rapporterats och/eller observerats. 

Dencombe (2000) hävdar också likt Thurén att den kvalitativa metoden ger en djupare 

förståelse för ämnet men inte på samma sätt kan göra det möjligt för forskaren att generalisera 

som i den kvantitativa metoden.   

 

Vår forskningsansats syftar till att studera ett aktuellt case och därmed vill vi få fram de 

inblandade respondenternas egna åsikter och tankar inom detta område. Vi ville inte begränsa 

deras svar genom den standardiserade kvantitativa undersöknings frågor. Trost (2005) hävdar 

att kvalitativa intervjuer bygger på att forskaren ställer enkla och raka frågor som 

respondenten senare ger komplexa och innehållsrika svar till. Vi ville hellre få innehållsrika 

svar där den vitala informationen kan ligga inlindad i de svar som våra respondenter kommer 

med än kortare enkla svar som inte innehåller samma djup. Den kvantitativa metoden 

påverkar eller begränsar respondenten genom att ge honom ett antal valalternativ baserat på 

våra tidigare kunskaper inom ämnet något som vi inte anser är en metod att föredra inom detta 

forskningsarbete. Genom att vi använde oss av en kvalitativ metod skapade vi också större 

utrymme för nya infallsvinklar både från respondenternas sida och från forskargruppen.  
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Viss typ av måttangivelser och siffror kommer vi att behöva använda i detta forskningsarbete. 

Måttangivelser som troligen tagits fram genom kvantitativa metoder. Dessa kvantitativa 

metoder kommer dock i detta case enbart från sekundära källor och vi kommer inte att hantera 

någon form av primärdata som bygger på kvantitativa undersökningar. Det betyder att de 

kvantitativa metoderna hyser en mer undanskymd roll i vår uppsats än de kvalitativa 

forskningsprocesserna. 

 

Forskningsgruppen anser att den kvalitativa datainsamlingen är den vi kommer att använda 

oss av och jobba efter. Vi anser att kvantitativa metoder är ganska meningslöst då vi vill ha 

subjektiva erfarenhetssvar från olika respondenter och genom att sammanställa dessa få fram 

en mer objektiv bild. Vi använder oss av flera intervjuer vilka vi sedan via tolkande och 

analyserande skapar oss en egen uppfattning av problemet. Anledningen till att vi använde oss 

av den kvalitativa metoden beror på att vi ville bygga förståelse och få flera subjektiva 

upplevelser runt detta specifika problem. Eftersom vi fokuserar på ett specifikt företag och 

dess unika erfarenheter vid etablering på den Iranska marknaden. Det finns dock flera typer än 

intervjuer som kan göras inom kvalitativa undersökningsmetoder, detta kommer vi att gå 

närmare in på senare i texten.  

2.6 Kvalitativa Intervjuer & Deltagande Observationer 

Det viktigaste inom kvalitativa undersökningar är intresset av respondenternas egna 

ståndpunkter och värderingar (Bryman & Bell, 2005).  

 

Bryman & Bell (2005) hävdar att de tre vanligaste metoderna inom kvalitativ datainsamling är 

intervjuer, naturalistiska observationer eller deltagande observation. Andra angreppssätt att 

kvalitativt nå sina primärdata kan exempelvis vara analys av text eller andra medier.  

 

Den deltagande observationen innebär att forskargruppen examinerar och betraktar människor 

i en unik situation (Jacobsen, 2006). Det som skiljer deltagande observationer från 

naturalistiska observationer är att forskaren, som namnet insinuerar, är medverkande eller 

deltagande i observationen (Jacobsen, 2006). De deltagande observationerna är mest lämpliga 

då forskaren vill undersöka förhållanden där ett beteende är av den största vikten för 

forskningen.  
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Man kan som forskare också välja att genom intervjuer med insatta personer få fram ett svar 

på sin frågeställning genom tolkade och analyserande av de resultat forskaren får fram under 

intervjuerna.  (Jacobsen, 2006) 

 

Valen mellan dessa två metoder faller sig naturligt för oss att använda kvalitativa intervjuer 

till vår rapport. Detta då vår fokus inte ligger i att få fram svar på någon direkt beteendefråga 

utan mer en djupare förståelse till tillvägagångssätt.  

2.7 Intervjuer 

Det finns olika typer av frågor som kan ställas till en respondent under en intervju. Bland 

annat finns öppna frågor men också frågor med olika teman och det viktiga är för forskaren 

att genom att använda båda dessa kunna få fram det svar han söker på sin frågeställning (Patel 

och Davidson, 2003). 

 

Inom den kvalitativa intervju metoden finns det två huvudsakliga strukturer som forskaren 

kan välja att använda sig av. Dessa är ostrukturerad intervju alternativt semistrukturerad 

intervju enligt Bryman & Bell (2005).  

 

Bryman & Bell (2005) beskriver den ostrukturerade intervjun som att den har förmåga att 

liknas vid ett vanligt samtal där forskaren kan ställa en enda fråga och sedan ställa följdfrågor 

vid uppkomna intressanta svar. Forskaren jobbar då med att under intervjuns pågående 

utforma frågor efter de svar som han tycker verkar intressanta och har inte i förväg planerat de 

frågor som han tänkt ställa.   

 

Den Semistrukturerade intervju formen bygger på att forskaren utgår från en så kallad 

intervjuguide. I intervjuguiden har forskaren redan innan intervjun definierat ett antal frågor 

och teman som forskaren hoppas ska besvaras under intervjun. Dessa frågor och teman ska 

dock ses som en utgångspunkt i intervjun och inte alls följas helt slaviskt. Möjligheten till 

följdfrågor och fördjupningar för mer intressanta ämnen finns självklart även inom detta. 

Respondenten har också full frihet att anknyta fritt utifrån de frågor som ställs under 

intervjun. Bryman & Bell (2005)  hävdar också att det är otroligt viktigt att en intervjuguide 

är väl strukturerad och med de rätta frågorna och fokuset för att nå fram till svaret på den 

fråga som forskaren syftar till att besvara.  
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Själva intervjuguiden och dess utformande kräver också en del av forskaren. Enligt Trost 

(2002) ska den vara kort men samtidigt ta upp stora delområden. Han hävdar att ovana 

intervjuare har en tendens att ta med för mycket information istället för att ta för lite.  

Bryman och Bell (2005) förespråkar i de absolut flesta fall att forskaren använder sig av den 

semistrukturerade metoden vilket kan ge ett visst minimum av jämförbarhet mellan intervjuer. 

Dessutom kommer forskaren ihåg att gå in på alla ämnen som denne syftar till att få 

besvarade från respondenten.  Detta betyder att forskaren får en viss grundstomme att utgå 

ifrån i sina intervjuer.  

 

Våra intervjuer har grundats på ett antal grundfrågor som vi förberett och tagit med till mötet 

med respondenterna men samtidig har inte planerat upp intervjuerna för mycket utan 

fortfarande lämnat utrymme för nya frågor och följdfrågor som dyker upp under intervjuns 

gång. Detta har gett oss möjlighet till att på ett bra strukturerat sätt ge oss den informationen 

vi söker och samtidigt ge oss möjligt het att gå djupare in på frågor som är enligt extra 

intressant karaktär eller som vi vill att respondenten ska utöka.  Det innebär att vi har valt att 

jobba efter den semistrukturerad intervjustrategi med undantag för en intervju då vi använt oss 

av den ostrukturerade intervjuformen.   

Vi har också valt att spela in intervjuerna på diktafon dels för att garantera att vi inte missar 

något men också för att kunna stärka vår realitet.  Realiteten kommer vi också att förklara i en 

senare del av metod kapitlet.   

 

Vi har gjort tre av våra intervjuer via telefon då möjligheten till att träffa respondenterna inte 

har funnits. Dessa intervjuer var små och med mycket enkla frågor som inte behövde några 

större diskussioner och därmed tror vi inte att dessa intervjuer gjordes via telefon har påverkat 

resultatet något nämnvärt.  

 

Den första intervjun med Bertil Karlson på Ultra Tan gav oss väldigt mycket 

bakgrundsinformation och har därför valts att användas både i inledningen av vår uppsats 

samtidigt som intervjun hade så pass mycket substans så att den också kvalts att användas i 

empiri delen av uppsatsen.  
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2.8 Urval 

Svenningsson (2003) skriver att den kvalitativa studien kännetecknas av ett icke- statistiskt 

urval utan handlar om ett selektivt urval. Det selektiva urvalet inom fallstudier ska väljas 

utifrån de karaktärsdrag/information som respondenten anses besitta och vilket kan bidra till 

undersökningen. 

 

I urvalet som vi har jobbat med för att nå rätt personer inom detta ämne är självklart företaget 

Ultra Tan en extremt viktig primär källa för att få den informationen vi behöver. På Ultra Tan 

har vi försökt att lokalisera de personer som varit mest insatta i den del av verksamheten som 

vi är intresserade av. Det betyder att exportansvarige har blivit utvald person för våra 

intervjuer då vi anser att dessa är de personer på företaget som kan ge oss den mest rättvisa 

och insatta bilden för att vi ska kunna besvara vår frågeställning. Andra som blivit intervjuade 

är folk på exportrådet, ambassaden, och verksamma företag i området. Vi tror att dessa kan 

bidra med viktig allmän information om Förenade Arabemiratens och Mellanösterns kultur, 

samt ekonomi och annan fakta som kan bidra till ökad förståelse för oss.     

 

Vi har valt att sträva efter en djup förståelse inom detta specifika fall och få en djup förståelse 

dels för handel med Mellanöstern, affärer med olika kulturer men också olika kulturer och hur 

företaget kan utnyttja dessa genom att hitta nya infallsvinklar och därmed också nya 

affärsmöjligheter.  

2.9 Snöbollsurval, Kvoturval, Bekvämlighetsurval 

Snöbollsurval som också kallas för kedjeurval, går ut på att forskaren i initialskedet utifrån ett 

fåtal respondenter och genom dessa får kontakt eller hittar nya lämpliga respondenter 

(Bryman & Bell 2005).  

 

Kvoturval på andra sidan handlar om att forskaren kvoterar upp ett antal kvoter där varje kvot 

utgör vissa specifika respondentegenskaper (Holme 2007). Forskaren försöker sedan att fylla 

ut dessa kvoter med passande respondenter.    

 

Holme (2007) beskriver bekvämlighetsurval som att de personer eller organisationer som 

finns lätt tillgängliga för forskaren också blir de som används i undersökningen.  
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Då vi började med våra intervjuer var det ett par intervjuer som vi ansåg var essentiella för 

arbetet vilka var intervjun med Bertil Karlson som är exportansvarig på Ultra Tan och Patric 

El-Cheik som jobbar mot Mellanöstern på exportrådet. Detta för att få den grundläggande 

bilden av företagets situation och mål idag och för att få den övergripande informationen om 

exportmöjligheter och kulturerna och dess påverkan på regionen som stort. Utifrån dessa 

intervjuer kunde vi också se hur vi skulle gå vidare och vilka intervjuer som skulle göras. I det 

första steget då vi gick vidare var det att intervjua Hennes excellens Najla Alqassimi som är 

ambassadör för Förenade Arabemiraten i Stockholm. Vi kunde via henne också förstå vilka 

företag och kunder som är mest relevanta att tala med då det rör sig om försäljning av 

solarium till regionen, hur den anmäla synen på solande och solarium är i Förenade 

Arabemiraten och lite om hur affärskulturen ser ut i landet.  

Via Patric El-Cheik på exportrådet kunde vi hitta andra svenska hälso- och kosmetik företag 

som är etablerade i landet och göra telefon intervjuer med dessa. Genom intervjuer med de 

företagen kunde vi få en bild av hur de har gått tillväga då de etablerade sig på denna 

komplicerade marknad och vad man som svenskt bolag bör tänka på då de gör affärer med 

länderna där nere. 

 

Just som snöbollsurvalet är tänkt har vi börjat med ett par intervjuer, i detta fall två, för att få 

grunden och genom dessa hittat vilka vägar som är mest relevanta att fortsätta på och därmed 

också vilka respondenter vi söker. Tidsbristen har dock jagat oss genom denna rapport och av 

den anledningen anser vi att sex respondenter fördelat på sju intervjuer är tillräckligt för att ge 

oss en rättvis bild. Även Trost (2002) menar att forskare inte kan ta och arbeta med alltför 

stort urval inom kvalitativa intervjuer då det ger ett helt ohanterligt material att arbeta och att 

sedan gå vidare med. Trost (2002) hävdar också att ett fåtal väl genomförda intervjuer bör 

föredras framför ett större antal mindre bra genomförda intervjuer.  

2.10 Databearbetning  

Patel & Davidson (2003) anser att databearbetning när det gäller det kvalitativa 

tillvägagångssättet syftar till att förstå och analysera en helhet. Därmed innebär det att stor 

vikt läggs på forskaren och dennes genomförande av arbetet. Forskaren är begränsad av det 

data han samlat in. De data vi använt oss av är litteratur, vetenskapliga artiklar, rapporter, 

föreläsningar och framförallt intervjuer med kunniga och insatta personer så som Bertil 
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Karlson som är exportansvarig på Ultra Tan, Patric El-Cheik som jobbar på exportrådet med 

fokus på bland annat mellanöstern.   

Vår fokus har legat på en hermeneutisk arbetsmetod och synsätt, där vi försöker hitta helheten 

till hur Ultra Tan bör agera om de skulle välja att gå in på Förenade Arabemiratens marknad. 

Detta genom att arbeta med data ur flera olika vinklar med allt från hur behovet ser ut på 

marknaden till hur Ultra Tan brukar agera vid utlandssatsningar.    

Vi har bearbetat och tolkat data djupare genom våra intervjuer med Hennes excellens Najla 

Alqassimi som är ambassadör för Förenade Arabemiraten i Stockholm och flera företag som 

finns etablerade i Förenade Arabemiraten.     

2.10.1 Fallstudie  

Lundhal och Skärvard (1999) har i sin bok en bra beskrivning av vad en fallstudie är och vad 

forskaren är ute efter då denne jobbar med detta. De beskriver en fallstudie som en 

undersökning som endast omfattar en eller ett fåtal fall. Dessa fall studeras mer detaljerat och 

i flera dimensioner och ger därmed forskaren en djup och ingående förståelse för det specifika 

fallet/fallen.  

 

Eftersom att vår uppsats syftar till att förklara ett enskilt fall är alltså detta en fallstudie där vi 

ämnar se ett fall från flera olika dimensioner och genom detta få en mycket god förståelse av 

det enskilda fallet.  

2.11 Validitet och reliabilitet 

Validitet syftar till hur relevant det vi mäter är till det ämne vi studerar. Alltså att använda rätt 

sak vid rätt tillfälle, om våra undersökningar verkligen mäter det som vi vill mäta (Bryman 

och Bell, 2005). Dencombe (2000) säger att en viktig aspekt inom validitet är att frågor som 

ställs till respondenterna ska vara konstruerade på ett sådant sätt så respondenten har 

möjlighet att svara på det som studien verkligen ämnade mäta.  

Bryman och Bell (2005) hävdar att det finns flera olika typer av validitet. En av dessa är den 

teoretiska validiteten vilken är ett mått av validiteten som ger en verklig bild av begreppet. Att 

forskaren har intervjuat folk som är relevanta för det denne forskar om och att forskaren 

ställer rätt frågor och mäter på ett sätt som bäst passar sig för den frågeställning forskaren har. 
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Validiteten kan också beskrivas som ett begrepp som forskaren använder för att kunna ange i 

vilka situationer och för vem som forskningsprojektet syftar till att undersöka och hitta svar 

på. Dencombe (2000) hävdar att validiteten blir svårare att mäta om frågorna riktade till 

respondenten bygger på hans/hennes subjektiva erfarenheter, känslor eller uppfattningar.   

 

Reliabilitet handlar om pålitlighet enligt Bryman och Bell (2005). Det betyder att forskaren 

bör fundera på hur pålitliga de mätningar denne gör är. Om mätningarna inte kan litas på kan 

detta leda till helt fel resultat i den forskning som forskaren gjort. Reliabiliteten kan också bli 

förvrängd på grund av feltolkningar mellan forskaren och respondenten. Därför bör forskaren 

i största möjliga mån undvika missförstånd.    

 

När det gäller kvalitativa metoder handlar validitet och reliabilitet om forskaren har insamlat 

data på ett hederligt och systematiskt riktigt sätt (Malterud, 1998). Enligt Patel och Davidson 

(2003) handlar den kvalitativa validiteten också väldigt mycket om att logiskt analysera 

värdet av det insamlade data för forskaren. Patel och Davidson (2003) fortsätter med att hävda 

att validitet i en kvalitativ studie gäller hela forskningsprocessen. Reliabilitet blir i detta 

sammanhang viktig att sätta i förhållande till den unika situation som råder under 

intervjutillfället. Därmed kan en intervjuperson ändra uppfattning mellan två intervjutillfällen 

utan att hans reliabilitet kan ses som mindre trovärdig utan bara att under rådande situation 

har han en annan uppfattning än tidigare. Därmed kan det också sägas att reliabilitet mer 

närmar sig validiteten för en kvalitativ undersökning. Patel och Davidson (2003) säger därför 

också att begreppet reliabilitet sällan används hos forskare med kvalitativ ansatts och istället 

får validiteten en vidare innebörd.         

 

Patel och Davidson (2003) påvisar också att validitet och reliabilitet står i förhållande till 

varandra. Forskaren kan inte ha det ena utan att få med det andra om denne vill få fram ett 

trovärdigt resultat. Patel och Davidson (2003) hävdar också att det finns tre tummregler som 

kan beskrivas enligt följande: ”Hög relativitet är ingen garanti för hög validitet.” Detta 

påvisas också genom exemplet då intelligens mäts genom att mäta omkretsen på huvudet, det 

ger en hög relativitet men det ger ingen som helst bättre förståelse om intelligensen vilket 

tyder på en dålig validitet.  Den andra tumregeln som Patel och Davidson (2003) har lyder: 

”Låg reliabilitet ger låg validitet.” och den sista tumregeln lyder: ”Fullständig reliabilitet är 

en förutsättning för fullständig validitet.”  
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För att kontrollera reliabiliteten i vårt arbete har vi försökt i största möjliga mån att hela 

forskargruppen är med då vi utfört våra intervjuer. Då finns det flera observatörer som lätt kan 

se gemensamt om deras uppfattningar och tolkningar överensstämmer. Dessutom spelade vi 

in våra intervjuer på diktafon vilket gör att vi ”lagrar” verkligheten (Patel och Davidson, 

2003) vi kan därmed spela om delar av intervjuerna för att få rätt uppfattning av hur det ska 

uppfattas.      

 

Forskargruppen har också lagt stor vikt vid att träffa rätt personer som är mest insatta och som 

kan ge den mest korrekta mest insatta bilden för att kunna ge oss ett så bra underlag som 

möjligt för den frågeställning som vi ämnar besvara. Dessutom försöker vi se olika problem 

från olika personers synvinklar och perspektiv och därmed får forskargruppen flera olika 

syner på problemet och kan därmed undvika en allt för nyanserad bild av problemet. Vi har 

även lagt ner stor energi på att hitta så aktuell data som möjligt även när det gäller den 

sekundära datainsamlingen vilket ger oss en så bra bild som möjligt för att kunna förstå 

helheten runt våra forskningsfrågor.  

 

Just som Patel och Davidson (2003) förespråkar så ska forskaren ge respondenterna och andra 

som deltagit i studien möjlighet att få läsa igenom materialet innan det publiceras. Detta är 

den modell som vi jobbar efter och alla respondenter kommer att ha möjlighet att läsa igenom 

materialet och komma med invändningar eller annan återkoppling innan materialet anses 

färdigt. Detta kallas för kommunikativ validitet och anses av vår forskargrupp som en viktig 

bit för oss för att kunna redovisa ett så rättvist och trovärdigt resultat som möjligt.   

2.12 Personlig Referensram 

Den personliga referensramen är summan av den kunskap, erfarenheter, teorier och modeller 

som forskarna besitter redan innan arbetet på börjas (Lekvall och Wahlbin, 2003). 

Referensramen blir inom den ram inom vilket arbetet ryms och det är bara få saker som av 

slump upptäcks utanför vår referensram. Det betyder därmed också att den personliga 

referensramen begränsar och inverkar på vårt arbete.  

 

En forskare kan inte helt utestänga de subjektiva värderingarna, vi är medvetna om att vår 

subjektiva referensram påverkar undersökningen genom våra egna avgränsningar och vilka 

områden vi väljer att belysa.     
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2.13 Kritik 

Vi har baserat vår uppsats på ett underlag av primära intervjuer med personer, som alla dessa 

har haft olika kunskaper och erfarenheter. Alla dessa har olika erfarenheter inom ämnet och 

deras subjektiva syn på verkligheten har på något sätt färgat deras svar vid intervjuerna. 

Därmed hade ett större antal intervjuer kunnat ge en mer objektiv bild men vi anser ändå att 

de intervjuer vi gjort har alla varit av hög kvalitet och tillräckligt många med tanke på vår 

tidsbegränsning av arbetet.    

 

Då vissa intervjuer har genomförts över telefon bör läsaren ha i åtanken att det finns 

skillnader mellan ett möte och en telefonintervju; det är lättare att diskutera vid ett möte. 

Intervjupersonerna vi önskat intervjua har varit för oss på geografiskt avlägsna platser vilket 

har erfordrat telefonintervjuer.  

Vi har inför varje intervjutillfälle förberett oss med frågor som går att utveckla kring vår 

frågeställning med undantag för en intervju.  

 

Vi har haft svårt att hitta uppdaterade data och källor och de data vi har använt oss av har vi i 

största möjliga mån försökt att ställa oss kritiska till. Därmed också försökt att finna och 

använda den data som ses mest trovärdig och vilka som varit nyligen skrivna. Då solarium är 

något som inte finns på Förenade Arabemiratens marknad har det varit svårt för oss att kunna 

hitta relevant data om efterfrågan på marknaden och vilka möjliga målgrupper som finns i 

landet. Vi har därmed försökt att hitta annan relevant fakta som kan behövas för att förstå om 

det finns en solariemarknad i landet, detta är då baserat på våra egna antaganden om vilka 

kännetecken som behövs för att se om en marknad har det som krävs för att det underliggande 

behovet ska kunna finnas.  



29 
 

3.0 Referensram 
 
I detta kapitel kommer teorier och referenser att redovisas utifrån tidigare forskning och 

litteratur inom det valda ämnet, detta blir den ram som vår uppsats kommer att hållas inom. 

Teorier är en förenklad bild av verkligheten vilket gör det lättare att förstå och analysera de 

insamlade data. Referenserna som redovisas behandlar teorier om exportstrategier och 

kulturskillnader.  

3.1 Internationaliseringsanledningar 

Hill (2005) listar i sin bok flera olika anledningar till varför ett företag väljer att gå ut 

internationellt, men de två övergripande anledningarna kan sammanfattas som antingen för att 

öka omsättningen eller för att minska kostnaderna.  

 

Företag kan som sagt globalisera sig för att öka försäljningen av sina produkter/tjänster. 

Enligt Hill (2005) kallas detta för The Globalization of markets därför att företagen söker sig 

utomlands för att hitta nya marknader och där kunna sälja sina produkter eller tjänster. Genom 

att gå utomlands för att söka nya marknader att sälja på har företagen en större möjlighet att 

nå nya kunder, då den nya marknaden troligen har en attraktiv målgrupp för företaget. 

Därmed får företaget större försäljningsvolym och ökar sin omsättning. För att kunna nå ut 

globalt och hitta de nya kunderna krävs ibland att företaget anpassar sina produkter, koncept, 

försäljningskanaler och sin marknadsföring för att den ska passa in hos den nya kundgruppens 

beteende och kultur (Hill 2005). Exempel på kända företag som gått globalt för att sälja sina 

produkter är McDonalds, Adidas och Volvo som idag har försäljning i de flesta länderna 

världen över.    

 

Många företag som etablerar sig utomlands går inte utomlands för att nå nya kunder och få en 

ökad omsättning utan snarare för att minska sina kostnader. Vanligen handlar det om att starta 

produktion i landet eller på annat sätt köpa billigt producerade produkter från landet istället 

för att själv tillverka det i ett högkostnadsland (Hill 2005). Men det kan också vara andra 

faktorer som minskar kostnaderna hävdar Hill (2005) som säger att det handlar om att företag 

går ut globalt för att utnyttja lokala skillnader i kostnads- och kvalitetsfaktorer. 

Kvalitetsfaktorer kan bland annat vara arbetskraften, energi, land och kapital. Då företagen 
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går utomlands för att utnyttja kvalitetsfaktorer ger detta vanligen en lägre totalkostnad 

och/eller bättre kvalitet alternativt funktionalitet av företagets erbjudande. Företag har 

möjlighet att placera hela sin produktion eller delar av den till ett eller fler länder. Denna 

minskade kostnadsfilosofi har gjort att många tillverkande företag i västvärlden har valt att 

flytta stora delar av produktionen till exempelvis Östeuropa och Kina.  

 

Andra anledningar till att etablera sig på en ny internationell arena kan vara för att utnyttja 

kunskap som finns i den regionen (föreläsning av PhD Michael Hilmersson, Kalmar, 2009-

02-05). Detta betyder att en viss region har ett kunnande som företaget vill åt och ett bra 

exempel på detta är Silicon Valley i USA, där många internationella dataföretag etablerar sig 

för att hitta den bästa kunskapen inom datateknik.  

 

En annan anledning för att etablera delar av sin verksamhet utomlands kan vara för att få 

fördelaktiga skatter. Hill (2005) pekar på att företag gärna lägger ut produktion i områden som 

kallas för Special economic zones eller free trade zones vilka har blivit allt vanligare på flera 

platser på jorden. Den fördelaktiga skatten kan också göra att företag väljer att etablera sig i 

ett visst område även om de gör affärer med en större region runt om. Dubai är känt som en 

stad (emirat) där många företag ser de fördelaktiga skatterna som en viktig del i varför de 

etablerar sig där.   

3.2 Motiv och Triggers 

3.2.1 Internationaliseringsmotiv 

Hollensen (2007) hävdar att det finns två olika typer av motiv för att ett företag inleder en 

export till en ny marknad. Det kan vara ett proaktivt eller ett reaktivt motiv som får företaget 

att inleda exporten. Det proaktiva motiven är enligt Hollensen (2007) motiv som företaget gör 

planerat för att nå marknaden. Planerna för att nå marknaden kan vara av flera olika 

karaktärer, men stort kan det hävdas att det baseras på att företaget ser en möjlighet att 

utnyttja sina egna unika kompetenser eller marknadens möjligheter för att nå en hög 

försäljning på marknaden. Dessa olika motiv kan tillexempel vara  

• Att företaget besitter unik teknologi eller unika produkter som är mycket mer 

konkurrenskraftiga än de som finns på marknaden och därmed väljer företaget att söka 

sig dit.  
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• Tillväxt- och profitmål kan också leda till att företaget väljer att börja exportera till en 

ny marknad.  

• En annan stor anledning för företag att börja exportera till en viss marknad är för att 

organisationen ser en enorm möjlighet eller har marknadsinformation som är så 

intressant för att gå dit.  

• Skattefördelar som kan ge företaget möjlighet till att sälja produkterna till en lägre 

kostnad på nya marknader eller uppnå högre marginaler.    

• Andra proaktiva motiv är ledningens drift och stordriftsfördelar .  

(Hollensen 2007) 

 

Reaktiva motiv handlar å andra sidan om att företag startar export utomlands på grund av hot 

eller press på hemmamarknaden alternativt på den nya marknaden vilket tvingar företaget att 

agera (Hollensen 2007). Företaget anpassar sig därmed genom att forma om sin struktur efter 

de nya förutsättningarna.  

• Press från lokala konkurrenter, då dessa ger sig ut på den globala arenan och börjar 

exportera. Detta ger dem stordriftsfördelar, etablerat varumärke globalt och 

möjligheten till att skaffa trogna kunder på den nya marknaden innan de andra lokala 

konkurrenterna går dit. Därmed blir konkurrenterna tvungna att snabbt välja om de bör 

följa efter konkurrenten. Observera att de reaktiva företagen här är de som följer efter 

ett företag ut internationellt på grund av pressen från deras konkurrent.  

• En för liten eller mättad hemmamarknad tar Hollensen (2007) upp som en viktig 

anledning för företag att börja med export till en ny marknad. Företag blir tvungna att 

leta sig utomlands om de vill fortsätta att öka sin försäljning på grund av en för liten 

efterfrågan på hemmamarknaden. Vanligen är det en för liten hemmamarknad då 

företaget säljer industriprodukter med bara ett par kunder eller produkter som är 

väldigt specialiserade för ett smalt segment kunder. Mindre länder har vanligen en 

mindre marknad för produkterna än ett stort land. Marknaden kan antingen vara 

mättad i säljvolym eller i marknadsandel.  

• Många mindre företag har inlett export efter en utländsk ej planerad order (unsolicited 

order), det betyder att företaget inte självt har sett en efterfrågan av produkten på 

marknaden men får upp ögonen för det genom den ej planerade orden. 

• För säsongsbetonade produkter som exempelvis skidutrustning och solkräm kan 

företag försöka att förlänga säsongen genom att satsa på att sälja produkterna på 
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ställen med ett annat klimat och kan då få en jämnare försäljning av produkterna året 

om.  

• Andra motiv som är reaktiva är överproduktion/större kapacitet, närheten till 

internationella kunder och psykisk distans.        

(Hollensen 2007) 

3.2.2 Triggers 

För att internationaliseringen ska inledas krävs det förutom ett motiv också någon eller något 

utom eller inom organisationen som inleder processen och ser till att den implementeras 

(Hollensen 2007). Denna någon eller något kallas enligt Hollensen (2007) för change agent 

eller internationalization triggers. Det finns både interna och externa triggers, de interna kan 

vara: 

• Ledningens lyhördhet för nya marknader vilket betyder att ledningen ser möjligheter 

och är medveten om möjligheter för företagets produkter på nya marknader. 

Triggerfaktorn i detta fall kan exempelvis vara resor utomlands där företaget 

upptäcker nya affärsmöjligheter, om ledningen kan något främmande språk eller 

någon i ledningen jobbat internationellt tidigare.  

• Om företaget har en överproduktion, anställer någon ny som verkligen kämpar för en 

marknadspenetration eller har en sjunkande hemmamarknad är alla exempel på 

specifika interna händelser som blir triggers för företaget att bege sig ut på 

internationell export (Hollensen 2007).  

• Inward/outward internationalisering handlar om att företaget först importerar 

(inwards activities) och genom det också få kunskaper och engagera sig i hur de gör 

internationella affärer (Welch och Loustarinen, 1993). Welch och Loustarinen (1993) 

hävdar att genom importen influeras företaget till att starta med export. Det finns en 

direkt koppling mellan import- och exportaktiviteter. 

 

Förutom interna triggers finns det också externa, det vill säga triggers som sker utanför 

företaget. Här kan vi enligt Hollensen (2007) hitta följande triggers:  

• Marknadsbehov, det vill säga att då den internationella marknaden växer kommer det 

också att växa fram ett större behov för de nya produkterna. Detta kan komma att få 

företag att se nya möjligheter genom att gå internationellt.   
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• När konkurrenter går utomlands kan detta skrämma företaget och leda till att de väljer 

att följa sin konkurrent internationellt.  

• Företagsmöten, mässor, konferenser och ”business round tables” kan ofta bli den 

viktiga change agent för företaget. Att under dessa omständigheter hitta och inleda 

export till en ny marknad kallar Hollensen (2007) för en trade association trigger.  

• Om utomstående experter uppmuntrar företag till att gå ut på export kallas det för 

Outside expert trigger. Dessa utomstående experter som Hollensen (2007) tar upp kan 

vara exportagenter, regeringen, handelskammaren eller banker.  

3.3 Internationalisering - hinder och risker 

Trots både motiv och triggers för att gå ut och börja exportera kan det uppstå problem, 

problem som vi vanligen definierar som barriärer och risker. 

Barriärer och risker som kan förhindra internationalisering av en firma kan förekomma på 

flera olika sätt. Hollensen (2007) väljer att dela upp dessa i tre kategorier, nämligen generella 

marknadsrisker, kommersiella risker och politiska risker.  

 

Generella marknadsrisker är risker som distans till marknaden, konkurrens på den nya 

marknaden, olika användning av produkten, kultur och språkskillnader, problem att hitta rätt 

distributör och problem att frakta produkten till den nya marknaden.  

 

Kommersiella risker handlar mer om betalningar och det finansiella och de risker som de 

medför. Hollensen (2007) hävdar att kommersiella risker kan vara växlingskursernas 

förändringar, exportkunder som inte är förmögna att betala, förseningar, skador under 

distributionsprocessen eller svårigheter att behålla exportfinansieringen.  

 

Både den inhemska och värdlandets politik kan vara risker för exportföretaget (Hollensen 

2007). Det kan handla om regeringens utlandsrestriktioner, exportlagar, exportlandets 

växlingskontroller vilket omöjliggör betalningar från kunden, avsaknad av hjälp från 

myndigheter, tariffer, höga importtullar på produkterna, andra importregler, procedurer för 

produkterna och allmän politisk orolighet i landet.  

 

Om nu företaget ser att möjligheterna är större än riskerna och därmed inleder export till 

marknaden, så finns det vissa tendenser på hur företag väljer marknad och hur deras 
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engagemang i marknaden förändras. Detta presenteras nu nedan i Johanson och Vahlnes 

(1975) Uppsalamodellen och senare också i nätverksmodellen.  

3.4 Uppsalamodellen 

Enligt denna modell som författarna Johansson och Vahlne (1975) presenterade så hävdas det 

att exporterande företag först går till mer psykiskt närliggande marknader och sedan stegvis 

drar sig längre och längre bort. Det betyder exempelvis ett svenskt företag som funderar på att 

börja med export först väljer att gå till länder som Norge, Danmark eller Finland vilka är mest 

lika i kultur, ekonomi, språk och sätt att se på affärer; Den psykiska distansen mellan länderna 

är förhållandevis liten. I ett senare skede har företagen fått lite mer erfarenhet om hur det görs 

internationella affärer och vågar gå längre bort, vilket kanske kan vara Tyskland, England 

eller Frankrike där kulturerna fortfarande är ganska lika den vi har i Sverige. Till sist väljer 

företaget att gå till mycket distanserade marknader som Ryssland, Kina eller Arabvärlden där 

det mesta skiljer sig från hur kulturen är på hemmaplan. Ju större den psykiska skillnaden är 

mellan länderna desto större är osäkerheten.   

 

Den andra parametern som Johansson och Vahlne (1977) presenterade var den med 

exportföretagets engagemang i den nya marknaden. Johansson och Vahlne (1977) hade en 

fyrastegsmetod som de hävdade att företaget klättrade i då organisationen etablerade sig på en 

ny marknad. Det betydde att engagemanget blir större med tiden för företaget. Ju större 

engagemang desto mer resurser lägger företaget vanligen ner i exportmarknaden. De fyra steg 

av engagemang då ett företag internationaliserar sina aktiviteter till en ny marknad är: 

• Ingen regelmässig export (sporadisk export)  

• Export via oberoende ombud  

• Etablerar dotterbolag eller försäljningsbolag i exportlandet 

• Etablering av tillverkning/produktion.  
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Figur 3.1 Uppsalamodellen, psykisk distans. Johansson & Vahlne (1977)  
 

 

 

 
 
Figur 3.2 Uppsalamodellen, engagemang. Johansson & Vahlne (1977)  

 

Dessa modeller visar enligt Johansson och Vahlne (1977) hur företagsengagemang och 

involvering på en marknad ökar med tiden. I modellerna visar de inte bara på hur engagemang 

ökar med tiden utan också hur resurstillgången, vilken behövs på den nya marknaden, ökar 

parallellt med engagemanget.  Vad Johansson och Vahlne (1977) menar är att olika steg i 

etableringen (export, mellanhand – agent/distributör, sälj kontor och egen tillverkning) kräver 

mer och mer engagemang ju längre på stegen företaget går och därmed också resurserna som 
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krävs för satsningen. Det betyder också att tillgången av resurser som företaget besitter är av 

stor betydelse då företaget går in på en ny exportmarknad och avgör vanligen i vilket av 

stegen företag lägger sin utlandssatsning i. Johansson och Vahlne (1977) säger också att 

engagemanget begränsas av osäkerhet från företaget.    

 

Det som motverkar osäkerhet hos företaget är erfarenhet, vilket företaget bygger upp med 

tiden. Därmed så kommer både företagets engagemang och psykiska distans till marknaderna 

öka i takt med att företag får mer erfarenhet av internationella affärer (Johansson och Vahlne 

1977)  

 

 
 

 
Figur 3.3 Uppsalamodellen, Johansson (1977)  

 

3.5 Nätverksmodellen 

Nätverksmodellen beskrivs av Hollensen (2007) som de relationer ett företag har inom det 

inhemska nätverket som kan användas till att komma in i nätverk i andra länder. Företags 

nätverk bygger på att flera fristående företag är linkade tillsammans baserat på tekniska, 

ekonomiska, legala, administrativa, sociala och/eller personliga band. Alla dessa relationer 
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som mer eller mindre binder företag till andra företag kallas för ett nätverk och det är i dessa 

nätverk som forskare använder nätverksmodellen för att få en djupare förståelse i vad som 

händer där för företaget.  

 

Ett vanligt antagande inom denna modell är att varje enskild firma är beroende av resurser 

som är kontrollerade av andra företag. Företag får tillgång till dessa resurser genom sin 

position i nätverket. Därmed behöver företag en bra position i nätverket både på den inhemska 

marknaden likväl som på den globala. Det tar dock tid och resurser att utveckla sin position i 

nätverket och kan vara svårt att få en position som företaget söker på en ny marknad. Då 

organisationen inleder sin verksamhet i ett nytt land är det viktigt att kunna knyta nya 

relationer genom sociala och kognitiva band medan man vid ett senare tillfälle mer bör 

fokusera på rutiner och system som fungerar och därmed kan hålla relationen levande 

(Hollensen 2007).  

 

Att internationalisera sig genom att använda sina nätverk betyder att företag använder sig av 

en fördel eller resurs som ett annat företag har på den nya marknaden. Landgränser blir av 

mindre betydelse utan istället är det gränserna inom nätverket som är de avgörande 

(föreläsning av PhD Michael Hilmersson, Kalmar, 2009-02-05). Hollensen (2007) påvisar 

också detta genom att påpeka att framförallt små och medelstora högteknologiska företag som 

använder sig av nätverksmodellen när de går utomlands har en tendens till att dra sig till mer 

psykiskt avlägsna marknader. 

3.6 Tre typer av export entry modes  

Enligt Hollensen (2007) finns det tre typer av organisatoriska uppslag som företag kan välja 

då de går in med export till en ny marknad, dessa kan vara: Export mode, intermediate mode 

och hierarchical mode. Export mode bygger på att företaget till 100 % låter sin 

exportverksamhet skötas externt. Det betyder att företaget säljer till en extern aktör antingen i 

hemlandet som sedan säljer produkten vidare till exportmarknaden eller via en extern aktör på 

den nya exportmarknaden. Exempel på externalisering är då företag exporterar genom agent, 

distributör eller piggy backing. Fördelarna med detta sätt att sälja är enligt Hollensen (2007) 

att det är en låg risk och hög flexibilitet då inte så mycket kapital behöver satsas för att starta 

upp exporten. Nackdelen är dock att företaget har en låg kontroll.  
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Intermediate mode handlar om att företag delar på både risk och kontroll då två eller fler 

partner tillsammans startar upp export. Det kan vara genom kontraktstillverkning så som 

licensiering och franchising men också genom joint venture och strategiska allianser. Det är 

ett bra sätt att organisera sin exportetablering om organisationen snabbt vill överföra kunskap 

och tekniker (Hollensen 2007).  

 

Hierarchical modellen handlar om att företaget till 100 % äger verksamheten i den nya 

exportmarknaden. Det kan ske genom dotterbolag, en utlandsbaserad säljrepresentant eller 

egen produktion i landet (Hollensen 2007). Företaget kan på den nya marknaden välja att 

starta upp en ny organisation från grunden, ett så kallat Greenfield projekt. Företaget kan 

också välja att köpa upp en redan etablerad organisation vilket kallas för Acquisition 

(Hollensen 2007).     

3.7 Porters Five Forces 

Porter (1980) har tagit fram en modell för att beskriva och analysera en industris 

vinstpotential genom att titta på fem konkurrenskrafter vilka är; kunder, leverantörer, 

marknadskonkurrens, nya aktörer och substitut.   

 

Marknadskonkurrens handlar om hur konkurrensen mellan existerade företag ser ut. Det finns 

flera olika aspekter på hur konkurrensen mellan företaget ser ut enligt Porter (1980). Han 

fortsätter med att beskriva koncentrationen av företag och hur jämnstora de är, hur snabb 

marknadstillväxten är (en låg tillväxt ger hårdare konkurrens), hur stor differentiering det är 

mellan företagen och hur kostnadsstrukturen inom industrin ser ut.  

 

Porter (1980) beskriver också förhållandet mellan leverantörer och företag inom industrin som 

en viktig del då det här studeras vilken av parterna som har den största prutmån på priset. Ju 

högre leverantörerna har desto högre blir priset. Det omvända gäller om det är företag inom 

industrin som har den största prutförmågan.  

 

Mellan industrin och dess kunder gäller enligt Porter (1980) samma sak som mellan 

leverantörer och industrin. Om industrin har en hög prutmån kan det sälja sina produkter med 

höga vinstmarginaler och om det vore kunderna som hade den största prutmånen så får 

industrin ha lägre marginaler. 
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Nya aktörer handlar om hur stora barriärer det finns för nya företag som vill gå in på 

marknaden.  Dessa barriärer kan vara, tillgång till distributionskanaler, kapital som krävs i 

produktionen, hur stor nytta stordriftsfördelar verkligen ger, hur produkterna skiljer sig och 

hur viktig varumärkesidentiteten är (Porter, 1980).   

 

Substitut handlar enligt Porter (1980) om vilka alternativ det finns som konkurrerar mot 

industrin och hur villiga kunderna är att byta till dessa alternativ. Det handlar också om att 

väga priset och utförande som alternativen erbjuder, men också kostnaden det skulle betyda 

för kunderna om de väljer att byta till ett annat alternativ. Ett exempel på detta är bilindustrin 

som då skulle ha andra transportmedel som substitut, exempelvis cykel och tåg. Man skulle då 

kunna se att de båda alternativen i det flesta fall erbjuder en billigare transport än bilen, men 

att bilen ger ett bättre utförande då den snabbt kan ta personen från punkt A till punkt B, när 

som och var som.  

3.8 Olika utökningsalternativ 

Det finns som sagt flera olika alternativ för ett företag om det ska fortsätta sin expansion 

(Hollensen 2007). Det två vanligaste sätten att expandera till nya marknader är antingen 

genom att utöka genom att steg för steg ta en marknad i taget eller att sprida sin satsning till 

olika typer av marknader någon synlig systematisk planering. Om företag går in i länder steg 

för steg kallas detta Waterfall approach och handlar om att de sakta men säkert tar platå efter 

platå neråt på marknader och dess distans till hemma marknaden. Företagen börjar helt enkelt 

gärna med marknader som liknar den egna och sedan går till mer avlägsna med tiden. Det 

skulle betyda att exempelvis ett företag som expanderar först skulle leta sig till andra I-länder, 

sedan till NIC-länderna och sist till U-länderna. Fördelarna med att ha detta förhållningssätt är 

att företaget har bra koll på hur marknaderna som de går in i fungerar och bygger med tiden 

upp en förståelse för internationell handel och vågar därmed också gå till mer avlägsna 

marknader.   
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Figur 3.4 Waterfall approach, Hollensen (2007)  
 

 

Om företaget istället väljer att sprida ut sina marknader efter andra kriterier än själva 

marknadsdistansen utan snarare mer går dit de ser potential idag, vilket kan betyda att 

företaget ibland går in i U-länder ibland I-länder och ibland NIC-länder i en ostrukturerad 

ordning, så kallar vi det för att företaget har en Shower approach (Hollensen 2007). Det finns 

fördelar med att göra på detta sätt, företaget går till de marknader där de ser en potential och 

efterfrågan efter företagets produkter. Dessutom kan det bli denna spridning av företaget just 

för att de utnyttjar sina kontakter och relationer det har inom sitt nätverk och har därmed 

lättare för att få en bra position i nätverket på den nya marknaden.  

 

 
 
Figur 3.5 Shower approach, Hollensen (2007) 

3.9 Business to Business 

Ford och hans medförfattare talar i sin bok från 2006 om vissa skillnader mellan försäljning 

från företag/organisationer till andra företag/organisationer och försäljningen mellan 

företag/organisationer och konsumenter. Försäljning mellan företag hävdar Ford (2006) är allt 
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från det enklaste automatiska köpet till väldigt komplexa systemleveranser och därmed blir 

det svårt att generalisera för vad som gäller vid denna typ av affärer som vanligen kallas B2B 

(business to business). Vissa drag kan dock ses inom B2B försäljning, vilka är:  

• Färre men större köpare, ofta mer geografiskt koncentrerade. 

• Växlande behov  

• Priser och erbjudanden anpassas på en individuell grund 

• Kunder blir olika viktiga och prioriteras olika mycket  

• I B2B finns ett ömsesidigt behov mellan parterna 

• Företag måste arbeta med, genom och tillsammans med sina relationer   

• Många fler är inblandade i köpprocessen.  

• Professionella köpare  

• Tätare relationer mellan köpare och säljare 

• Avsaknad av mellanhänder  

• Tekniskt linkade.  

 

Detta betyder att företag som jobbar med B2B behöver lägga en större vikt på relationer med 

sina köpare och försöka bygga långsiktiga band med dem (Ford 2006).  Aktörer, aktiviteter 

och resurser är tre centrala begrepp vilka binder samman parterna i en B2B-relation. Aktörer 

är de som företag/organisationer som ingår i nätverket. Aktiviteter är vilka aktiviteter dessa 

aktörer delar, exempelvis försäljning, FoU eller produktion. Resurser är de resurser som 

parterna delar (Ford 2006).           

 

 

Härmed lämnar vi nu de mer ekonomiska teorierna och gå vidare in på mer kulturellt 

betingade teorier, vilka behövs för att förstå hur ett företag bör agera, då organisationen vill 

etablera sig på Förenade Arabemiratens marknad.           

3.10 Hofstedes kulturdimensioner 

Enligt Hofstede (1991), så finns det fyra grundläggande kulturella problemområden som 

upptäcktes av Sociologen Alex Inkeles och psykologen Daniel Levinson från USA. De 

upptäcktes empiriskt genom en undersökning på multinationella företaget IBM och dess 

dotterbolag världen över.  
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De fyra grundläggande problemen representerar dimensioner av kulturer enligt Hofstede 

(1991). Han beskriver en dimension som en kulturell aspekt som kan mätas i förhållande till 

andra kulturers motsvarande aspekt. Den sammanställer ett antal fenomen i ett samhälle som 

empiriskt har befunnits inträffa i kombination, oavsett om det vid första intrycket inte verkar 

finnas någon logisk nödvändighet. De grundläggande problemområdena motsvarar 

dimensioner som Hofstede (1991) kallar följande: 

 

 Maktdistans  

 Mäts från svag till stark i hur man i ett land förväntar sig eller accepterar att makt 

fördelas ojämlikt. 

 Kollektivism gentemot Individualism 

 Kollektivism - mäter huruvida människor integreras i starka och sammanhållna 

grupper som skyddar personen hela livet i utbyte mot lojalitet. 

 Individualism – mäter huruvida en individ enbart sköter sig själv och sina närmaste i 

familjen. 

 Osäkerhetsundvikande 

 Mäts från stark till svag i huruvida medlemmar av en kultur känner sig hotad av 

okända eller osäkra situationer. 

 Manlighet gentemot Kvinnlighet 

 Mäts genom saker och förhållanden som anses viktiga – uppdelat i Maskulin och 

Feminin pool. 

 Maskulin pool – Här är det viktigt att tjäna mycket pengar, få det man förtjänar vid bra 

arbete, ha en möjlighet till befordran samt att ha ett krävande jobb. 

 Feminin pool – Här är det viktigt att ha ett bra förhållande till närmsta överordnade, ha 

ett bra samarbete med andra, anställningssäkerhet samt att bo i ett område som passar 

en själv och familjen.  

 

Dessa fyra aspekter bildar tillsammans en fyrdimensionell modell av skillnaderna mellan 

nationella kulturer enligt Hofstede (1991). En femte dimension blev upptäckt i efterhand av 

en kanadensisk forskare vid namn Michael Harris Bond som studerade människors 

värderingar jorden runt. Den femte dimensionen är följande: 

 

 Långsiktighet gentemot Kortsiktighet 

 Långsiktighet mäts i huruvida människor värderar insatser som lönar sig i framtiden 
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 Kortsiktighet mäts i huruvida människor värderar insatser som relateras till det 

förflutna och nuet med respekt för traditionen.  

 

Hofstede (1991) mäter de fem olika dimensionerna i index. De mäts utifrån graden av de olika 

dimensionerna som finns i varje kultur och bygger på Hofstedes forskningsprojekt som 

gjordes på IBM och dess dotterbolag.   

3.10.1 Aktuella kulturdimensioner 

Hofstede uppdaterar årligen sin forskning inom kulturskillnader. Här redovisas de olika 

graderna i den senaste studien av Arabländer, Sverige och Iran. Förenade Arabemiraten ingår 

här i Arabländerna tillsammans med Irak, Kuwait, Libyen, Libanon och Saudiarabien (geert-

hofstede.com). Vi har här tagit med Iran för det bevisligen finns en solariemarknad i detta 

land i mellanöstern.  

 

Hofstedes kulturdimensioner 

Land 
Maktdistans Individualism

Osäkerhets-
undvikande Maskulinitet Långsiktighet 

Arabländer 80 38 68 53  

Sverige 32 71 29 5 33 

Iran 58 41 59 43  

Figur 3.6 Hofstedes kulturdimensioner (2009)  

3.11 Allmänt om Arabisk kultur  

Enligt Hollensen (2007) så står araber väldigt nära varandra i en konversation. Arabiska är det 

femte största språket av modersmålstalare på jorden med över 150 miljoner som talar det. 

Under Ramadan går effektiviteten i arabvärlden ner i och med att man inte äter under dagen 

och därmed inte orkar med lika mycket. Man ska vara medveten om att arbetare i muslimska 

länder ber vänd mot Mecka fem gånger om dagen. Förenade Arabemiraten styrs till stor del 

av den Arabiska kulturen som genomsyrar samhället (landguiden.se). 
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3.12 Klädsel inom islam 

3.12.1 Koranen 

Enligt Koranen (1917) sägs följande om kvinnors klädsel: 

 

”Säg ock till de rättrogna kvinnorna, att de behärska undantagandes vad som alltid synligt 

därav! Och de må kasta sin slöja över sin barm och ej visa sina behag annat än för sina män 

eller sina fäder eller sina mäns fäder eller sina söner eller sina systrars söner eller sina 

kvinnor eller de slavar, över de vilka de råda, eller sådana stackare till män, som ej hava 

något sinne därför, eller barn, som ej förstå sig på kvinnors nakenhet. Och de må icke heller 

slå ihop fötterna, så de smycken, som de dölja, märkas. Omvänden eder till Gud 

allesammans, I rättrogna, för den händelse I månden vara lyckliga!” 

(Citat ur Koranen, 1917, kap 24, st 31, sid 267) 

3.12.2 Tolkning 

Hur man har annamats och legitimerats genom Koranen kan enligt Esposito (2001) ses genom 

den persiska muslimen al-Baydawi som levde under 1200-talet. Han är den mest kända 

uttolkarna av Koranen. Han tolkade föregående vers enligt följande: 

 

”I själva verket ska hela kroppen inbjuda till blygsamhet och ingen del av henne kan lagligen 

ses av någon annan än hennes make eller nära släktingar, utom i nödfall, som då hon 

genomgår medicinsk behandling eller lämnar vittnesmål” 

(Esposito, 2001, s 138) 

 

Den ursprungliga avsikten med att bära slöja och avskilja dem från männen var att skydda, ära 

och utmärka dem enligt Esposito (2001). Från början användes det bara av överklasskvinnor i 

städerna som levde i en exklusiv miljö. Kvinnorna som levde på landsbygden annamade inte 

detta förrän senare eftersom en slöja försvårade arbetet ute på fälten. Genom segregationen av 

kvinnor under århundradenas lopp så spred sig seden senare över alla samhällsskikt enligt 

Esposito (2001).   
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Esposito (2001) hävdar också att kvinnors beslöjning och åtskillnad från männen inte bygger 

på någon tydlig Korantext utan har istället hämtats från icke-muslimska källor. Koranen 

(1917) uppmuntrar inte att kvinnor ska vara helt beslöjade eller skilda från männen. Den talar 

om deras deltagande i samfundets liv och deras religiösa skyldighet att dyrka gud tillsammans 

med männen enligt Esposito (2001). De troende ska leva ett dygdigt liv och klä sig anständigt.  

3.12.3 Klädsel för icke muslimer 

Pernilla Ouis (2002) noterar att det finns mycket ”lättklädda” damer mest från Europa som är 

i Förenad Arabemiraten antingen i affärer eller som turister. Det blir mer och mer accepterat 

med olika typer av livsstilar och kulturer och landet är ett av det mest accepterande i regionen. 

Landet tolererar andra kulturer men vill gärna behålla sin egen. Landet har varit en viktig 

handelsplats sedan antiken och har därmed också vuxit upp till att bli ett land där olika 

kulturers produkter är av intresse men inte deras sätt att leva. Detta byggs även på från 

landguiden.se som skriver att den västerländska masskulturen existerar parallellt med den 

traditionella arabiska. 

3.13 Normer och regler i muslimska länder 

Vid besök på Geert Hofstedes hemsida (geert-hofstede.com) kan besökaren via den klicka sig 

vidare till en text skriven av Stephen Taylor verkställande direktör på the international 

business center (internationalbusinesscenter.org). I texten förklarar Stephen Taylor 

tillsammans med imamen Shamshad A. Nasir (cyborlink.com) vad man som västerlänning i 

Förenade Arabemiraten och övriga muslimska länder bör tänka på. Här följer några punkter 

som Nasir och Taylor (cyborlink.com) nämner om vad västerländska besökare bör tänka på i 

ett muslimskt land: 

3.13.1 Klädsel 

• Man bör klä sig som man brukar och inte anpassa sig till den lokala befolkningen, men 

inte allt för vågat. 

• Större delen av kroppen bör vara täckt. 
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• Vid affärsmöten bör män klä sig i skjorta och kavaj. Långbyxor och långärmad skjorta 

som är knäppt upp till kragen är att föredra. Synliga smycken såsom halsband eller 

liknande bör undvikas. 

• Kvinnor bör inte klä sig allt för vågat. De ska helst täcka kroppen minst till armbågar 

och knä. En skarf är bra att ha till hands om en moské ska besökas.  

3.13.2 Uppförande 

• Undvik att beundra ett föremål för mycket, din värd kan känna sig tvingad att ge 

föremålet till dig och då är det oförskämt att tacka nej. 

• Man tar ofta av sig skorna när man äntrar en byggnad, en tumregel är att observera vad 

värden gör. 

• Alkohol och fläsk konsumeras inte av de som lever efter den muslimska religionen.  

• Det finns flera olika sätt att hälsa på, observera vad andra gör. 

• Vänster hand anses vara smutsig och oren och man ska därför äta med höger hand. 

• Det anses ofint att peka på en annan person. 

• När två män går hand i hand uppfattas det som ett tecken på vänskap.  

• Fredag är vilodagen i muslimvärlden. 

• Lägg inte benen i kors när du sitter ner, eftersom det anses stötande att visa undersidan 

av skon eller foten.  

• Gesten ”tummen upp” kan av somliga anses stötande.  

• Presenter eller gåvor är inte nödvändigt, men uppskattas. Om present ges bort kommer 

den inte öppnas offentligt.  Presenter som bör undvikas är dock följande: 

 

 Alkohol 

 Parfymer som innehåller alkohol 

 Fläskkött 

 Produkter gjorda av grisskinn 

 Personliga ting såsom underkläder 

 Knivar 

 Hundleksaker eller bilder på hundar 

 Bilder eller målade tavlor av lättklädda kvinnor 
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3.13.3 Kommunikation 

• En sedvanlig hälsningsfras är salaam alaykum som följs av en handskakning då man 

säger kaif halak.  

• Undvik att prata om kvinnor, till exempel kan du inte fråga hur motpartens fru eller 

dotter mår. 

• Undvik att prata om Israel. 

• Sport är ett uppskattat samtalsämne. 

• Namn kan vara förvirrande. Innan ett affärsmöte bör man lära sig motpartens 

fullständiga namn, titel och hur detta tilltalas. 

• Känn dig inte tvungen att prata under tystnad. 

• ”Ja” betyder oftast ”möjligtvis”. 

• Möten avbryts ofta av telefonsamtal eller besök från vänner och familj. 

• Den person som ställer flest frågor under ett möte är oftast den minst viktiga. Den som 

pratar minst är oftast den slutliga beslutsfattaren. 

3.14 Allmänt om Förenade Arabemiraten 

I sin doktorsavhandling beskriver Pernilla Ouis (2002) olika egenskaper och observationer 

som hon upplevt kring sin forskning om Förenade Arabemiraten.  Detta har i sin tur stärkts av 

olika organisationer likt Utrikespolitiska institutet (landguiden.se) och Förenade 

Arabemiratens ekonomidepartement.  

3.14.1 Väderförhållanden 

På sommaren blir det olidligt varmt i Förenade Arabemiraten och de som kan, försöker ofta 

flytta till kyligare områden. Det blir mellan 38°C till 50°C. Det är i kustområdena som 

värmen är som värst (Ouis 2002). Enligt landguiden.se är temperaturen i området under 

sommartid upp emot 50°C. Däremot är det stora temperatursvängningar mellan dag och natt i 

inlandet. Den knappa nederbörd som faller är framförallt under vinterhalvåret.  
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3.14.2 Utveckling 

Nätverk, moderniteter, skräddarsydd livsstil och den pågående utvecklingen har kommit i 

kollision med traditioner, värderingar, kultur och religion i landet. De har lett till att staten i 

vissa emirat har börjat försöka hålla tillbaka den pågående utvecklingen till förmån för 

religion och tradition. Enligt Ouis (2002) så sägs det i den fjärde saudiska utvecklingsplanen 

också att de vill hålla tillbaka den västerländska påverkan så mycket som möjligt. Istället vill 

landet satsa på att försvara religion, land och den inhemska säkerheten, eller som de kallade i 

den fjärde saudiska utvecklingsplanen; bevara de muslimska värdena och den arabiska 

identiteten. 

Även om detta inte fungerar i realiteten där folk enligt Ouis (2002) säger sig ta det bästa från 

religionen kombinerat med det bästa från det moderna västerländska sättet att leva. Dessutom 

har många i landet en ekonomisk möjlighet att förse sig med det modernaste och gör det gärna 

också.  

 

Religionen är som tidigare antytts viktig, men den är inte allt. Ouis (2002) påpekar att man 

inte kan se ett muslimskt land enbart genom religionen, men inte heller helt utesluta den. 

Islam är en del av Förenade Arabemiraten, men det är inte allt. Många i den här delen av 

världen känner sig missförstådda av väst och anser att den västerländska världen ser sig själv 

som det ultimata målet för all utveckling vilket inte arabvärlden håller med om.  

 

Förenade Arabemiraten tittar på Japans utveckling eftersom Japan enligt Förenade 

Arabemiratens ledare har ”Succeeded in playing and beating the West at its own game.” 

Citatet har Pernilla Ouis tagit ifrån den fjärde saudiska utvecklingsplanen.  

 

Ouis (2002) hävdar att i Förenade Arabemiraten finns en attityd och en känsla av att 

befolkningen tillhör en elit i samhället. Det syns inte bara i kläderna de bär utan också deras 

levnadsstandard med lyxbilar, enorma hus och allt annat som ingår i denna livsstil. Samhället 

bygger också mycket på att integritet är extremt viktigt. Framförallt att familjen och kvinnans 

privata svär respekteras, ses som en av de viktigaste normerna i samhället. Samhället är också 

väldigt könssegregerat, vilket bara är ett bevis på att landet inte är speciellt intresserat av att ta 

efter det västerländska systemet med sexuelliberalism och individualism. Men å andra sidan 

fortsätter Ouis (2002), finns det en stor efterfrågan och en glädje över att få köpa och använda 

västerländska produkter. Detta stärks av El-Haddad (2006) som säger att landet har en snabb 
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modernisering och att kvinnorna numera vanligen förser sig med de senaste produkterna. Ouis 

(2002) berättar också att det finns en stor liberalism i landet mot västerländska experter, 

tjänster och varor. Landet är väldigt öppet för nya produkter men samtidigt vill de inte 

förändra sin kultur avslutar Outis (2002).  

3.14.3 Uppförande 

Enligt Ouis (2002) är folk från Förenade Arabemiraten vanligtvis trevliga och väldigt artiga, 

men att det däremot kan vara svårt att väcka deras intresse. Den nya tekniken är något som 

många i landet intresserat sig av enligt Ouis (2002) som säger att mobiltelefonen var ett hett 

samtalsämne bland befolkningen. Exklusiva varor är något som folket köper mycket av, som 

hon själv säger: ”They all have Rolex watches…”. Länder i fickformat (2007) stämmer in och 

säger att landet satsar hårt på ny teknik och har bland annat arabvärldens bäst utvecklade 

bredband. Tanken är att landet ska bli en brygga mellan orienten och den moderna världen.     

 

Förenade Arabemiraten har en ganska annorlunda syn på tid. Till att börja med struktureras 

tiden ofta upp enligt de dagliga bönerna. Sedan är det en allmän ganska ”soft” inställning till 

tid och besökare ska varken bli förvånad eller uppjagad om förseningar eller missade möten 

uppkommer (Ouis, 2002).     

3.14.4 Frizoner 

För att locka till sig utländska investerare och för att utveckla den ekonomi som är utanför den 

direkta oljesektorn har det skapats ett antal frizoner som ger företagen flera olika fördelar, 

enligt Ekonomidepartementet i Förenade Arabemiraten (2007). Ungefär 80 % av Förenade 

Arabemiratens återexport, som inte är baserad på olja kommer ifrån de olika zonerna. Olika 

fördelar med de fria zonerna är enligt ekonomidepartementet (2007) bland annat följande:  

 

• Tillåtet med 100 % utländskt ägande. 

• 100 % fritt att ta hem hela vinsten till företagets hemland. 

• Inga minimala gränser för investeringar. 

• Inga företagsskatter. 

• Inga personliga inkomstskatter. 

• Inga restriktioner för att anställa utländsk arbetskraft. 
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Anställning av utländsk arbetskraft har varit den stora anledningen och grunden till den starka 

ekonomiska utvecklingen. De flesta frizonerna finns i emiratet Dubai, men även de andra 

emiraten utvecklar ständigt till att öppna nya. Den första zonen skapades 1980 i Jebel Ali. 

Dess succé att attrahera utländska investeringar, teknologisk expertis och tillväxt av 

återexport och omlastning har lett till att många fler zoner har skapats under tiden.  

3.14.5 Förenade Arabemiraten i siffror 

Utrikespolitiska institutet (landguiden.se) hävdar att över hälften av Förenade Arabemiratens 

invånare är under 18 år. Dessutom bor ca 85 % av invånarna i städerna. Sett på BNP per 

capita är Förenade Arabemiraten på åttonde plats av världens länder med 56 670 US dollar 

per invånare. Däremot skiljer sig levnadsstandarden markant och klyftorna mellan fattiga och 

rika är stora (landguiden.se).  

Landets sjuk- och hälsovård är väl fungerande och det sociala nätverket fungerar också bra 

(landguiden.se) Däremot har utländska medborgare inte tillgång till dessa förmåner på samma 

sätt.  

Utrikespolitiska institutet (landguiden.se) har också ekonomisk fakta som påvisar att landet 

har haft en BNP-tillväxt på mellan 6-11 % årligen de senaste fem åren med ett snitt på runt 8 

%.   

3.15 Sammanfattning 

Vi har valt att sorterar våra teorier i denna ordning som ni nyligen läst för att vi anser att det 

ger en klar bild över hur de olika teorierna hänger ihop. Vi har valt att börja med att ha teorier 

som förklarar vilka anledningar som finns för företag vilket gör att de väljer att gå 

internationellt (internationaliseringsanledningar) och sedan vad det är för något motiv och 

med det också vilken den utlösande faktorn till internationalisering var (motiv och triggers).  

Det finns dock också hinder som hindrar företag från att gå internationellt som vi har beskrivit 

i kapitlet om barriärer och risker. Om motiven och anledningarna väger tyngre än barriärerna 

och riskerna går företagen vanligen ut internationellt. Då företag börjar gå internationellt och 

in på nya marknader fungerar Uppsalamodellen bra för att förklara de steg som företag går 

igenom på den nya marknaden och hur företag vanligtvis väljer marknad att expandera till. 

Nätverksmodellen ger svar på ungefär samma frågor som Uppsalamodellen fast lösningen ses 
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ur ett annat perspektiv. Företagen har då kommit så långt att de har gått in på en ny marknad, 

vilket kan förklaras med de tidigare teorierna. Det finns olika typer av val på hur de bör 

etablera sig där, vilket teorin export entry modes förklarar.  

 

Vi har nu teorier för varför ett företag går internationellt, hur företag kan tänka då de går 

utomlands och hur de kan välja att sälja sina produkter på den nya marknaden. Det är dags att 

titta på hur det kan komma sig att ett företag inom denna industri kan bli framgångsrik på en 

marknad vilket förklaras av Porters Five Forces. Då företag har nått framgång på en marknad 

kan detta välja att utöka sig till nya marknader, hur företag kan välja att utöka sig där kan 

förklaras genom waterfall och shower approach.  

 

Den sista företagsekonomiska teorin är Business to Business jämfört med Business to 

Consumer. Denna teori har vi valt att ha med främst för de kulturella aspekterna och inte för 

de ekonomiska. Vi vill med hjälp av teorin först förstå de företagsmässiga skillnaderna mellan 

Business to business och Business to Consumer, men det viktigaste med teorin är att förstå att 

det enligt Hollensen (2007) finns tre lager av kultur; landets, företagets och individens. 

Företag som jobbar med Business to business och därmed säljer till andra företag kommer att 

vara mer involverad i företagskulturen.  

De kulturella och religiösa teorierna anser vi alla är viktiga då dessa förklarar hur affärer görs 

i landet och vilka kulturella möjligheter och hot som Ultra Tan bör vara vaksamma på då de 

gör affärer i Förenade Arabemiraten.   

 

Här nedan följer vår förenklade bild om hur alla dessa teorier kan kopplas samman och hur de 

hjälper oss att förstå den frågeställning vi vill ha besvarad. Vi har själva skapat denna figur 

som en förenkling och förklaring över hur vi med hjälp av teorin ska förstå det här fallet.  

 

 

 

 

 

 
 

 

Figur 3.7 Sammanfattning av teorier (2009) källa: egen. 
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4.0 Empiri 
 
I empirikapitlet redovisas den data som forskargruppen samlat in. Den utgår från utförda 

intervjuer och påbyggs av sekundära källor. Intervjuerna är utförda med företag som anses 

relevanta och externa intressenter. Utav den data vi samlat in, redovisas enbart det mest 

relevanta som framkommit.  

4.1 Ultra Tans exportstrategi 

Solarieindustrin har en relativt liten marknad. Detta gör att företaget känner till de 

återförsäljare som finns på marknaden och vilka som är bra för just Ultra Tan. De vet också 

vilka typer av produkter de har och vilka i Ultra Tans utbud som skulle passa dem. Enligt 

Bertil Karlson så finns oftast tre sätt att hitta en ny kund. Det första är att kartlägga 

marknaden och ser vilka aktörer som finns, det andra är att Bertil blir kontaktad av ett företag 

och det tredje är att företagen kommer i kontakt av en ren slump.”Man måste dra nytta av 

hela sitt nätverk som man byggt upp under alla de år som företaget funnits.” säger Bertil 

Karlson. 

 

Att kartlägga marknader är den vanligaste vägen att gå för Ultra Tan när de ska hitta nya 

kunder. De tittar då främst på vilka andra aktörer från solarieindustrin som finns på 

marknaden. Det har företaget normalt sätt koll på just på grund av att branschen är så liten. 

Det Ultra Tan gör i andraläget är att titta på vilka märken och företag som finns där och 

därigenom dra nytta av det. På så sätt vet de ungefär vad han säljer och undersöker om 

distributören inte har de produkter som marknaden efterfrågar. Är detta fallet så försöker 

Ultra Tan att förse distributören med de saknade produkterna. Kartläggningar görs i samband 

med budgetarbetet inför nästa år då det undersöks om en marknad skulle vara bra för Ultra 

Tan eller om företaget ska dra sig ur någon.  

 

När Ultra Tan blir kontaktade av ett företag så handlar det ofta om att det finns ett missnöje 

med en annan solarieleverantör angående pris, kvalitet eller storlek. Bertil kallar det för Ad 

hawk-varianten. Det kan även vara att den tidigare leverantören saknar eftertraktade produkter 

eller att just Ultra Tans produkter skulle passa för den aktuella marknaden. En annan 

anledning kan vara att de har köpt solarier tidigare och är nöjd med kvaliteten. Ad hawk-

varianten handlar egentligen om att företaget håller koll på vilka distributörer som är missnöjd 
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med sina leverantörer och därigenom försöka stjäla kunder. ”Det är krig ute på marknaden, vi 

håller koll på allt så gått det går och främst genom skvaller” säger Bertil. Han berättar också 

att företagsköpet i Holland har gjort det enklare för dem att hålla reda på marknaden bland 

annat för det centrala läget i Europa.  

Den tredje beskriver Bertil som en ren slump. Det är väldigt ovanligt, men när det händer så 

sker det oftast genom en internationell mässa där Ultra Tan har representanter. Kunden 

kommer till deras monter och sedan utvecklas en relation. 

4.1.1 Ultra Tans distributörer 

När det gäller Ultra Tans distributörer så vill de gärna arbeta med de som redan säljer solarier 

och är erfarna inom branschen. Erfarenheten innebär främst att de ska ha kunskap om solarier 

och inneha de tekniska kunskaper som krävs för att kunna utföra installationer service och 

reparationer. Ultra Tan vill att distributören har den tekniska kompetensen och vet hur 

eftermarknaden ska skötas vilket ger ett ökat produktvärde hos slutkunden. Saknas en särskild 

kunskap så brukar den läras ut. ”Vi brukar ta hit folk eller åka till det aktuella landet för att 

ge en teknisk utbildning på ungefär en dag. Då får man reda på hur solarierna är byggda och 

hur eller var man letar fel.” säger Bertil.  

 

På exportmarknaderna så har Ultra Tan valt att inte styra sina distributörer gällande vem de 

säljer till. De vill påverka så lite som möjligt eftersom de distributörer de arbetar med känner 

sin marknad så pass att det inte finns någon anledning. Däremot så vill organisationen att 

Ultra Tans produkter ska följa sin profil när det gäller marknadsföringen. Organisationen vill 

att den ska se likadan ut i alla länder. Bertil menar att igenkänningsprocessen är den viktigaste 

och det är något som alla företag strävar efter. Språkaspekten är svår, men grundtanken är att 

det ska vara på svenska och engelska. Rena solarieprodukter översätts till respektive lands 

språk men marknadsföringen görs på engelska om det inte finns en enormt stor potential på 

marknaden. Då överväger organisationen att översätta det till det inhemska språket. Posters 

skrivs oftast på engelska med en undertext och förklaring på landets språk. Den 

marknadsföring som finns tillgänglig, visar upp Ultra Tans känsla samtidigt som den är 

geografiskt oberoende och lätt att anpassa till marknadens lokala språk. Vill man ha något 

annat översatt så får representanten för landet ta tag i det där. Marknadsföringsdelen är annars 

det som Bertil tycker är bland det mest spännande. ”Marknadsföring är väldigt spännande 

och roligt. Det är nog den mest kreativa delen vi håller på med förutom utvecklingen av 
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solarier. Det är som sagt en ganska flashig bransch. Vi säljer ju inte dumpers, utan det är en 

skönhetsprodukt” säger Bertil.   

 

Ultra Tan äger dock inga distributörer själva utan agerar bara genom externa distributörer. 

Kontrakt skriver med någon distributör som då får rätten att sälja företagets produkter. På 

vissa marknader har flera företag möjlighet att sälja Ultra Tans produkter medan på andra 

marknader skriver Ultra Tan exklusiva avtal vilket ger en distributör ensamrätt på marknaden. 

Det finns planer på att starta upp ett eget dotterbolag för en viss region eller del. Planen är att 

de ska lägga till en extra del i kedjan och att de fungerar som en generalimportör och själva 

bygger upp ett distributionsnätverk.  

4.1.2 Konkurrenter 

Bertil berättar att de största tillverkarna inom solarieindustrin finns i Tyskland och Holland. 

Det finns några i USA, men de håller sig oftast på sin hemmamarknad eftersom den ger 

kostnadsfördelar bland annat med hjälp av lägre fraktkostnader. Utbytesprodukter som gör att 

användaren ser solbränd ut såsom kosmetik i form av ”brun utan sol” och ”Spray-Tan” ser 

Bertil inte som någon direkt konkurrent eftersom det inte har med solning att göra och att 

användaren inte blir solbränd. ”Det är en helt annan produkt. En kosmetikprodukt, en make-

up som enbart varar i några dagar” säger Bertil. Spray-Tan exploderade i USA och 

Storbritannien runt 2003-2004 och industrin omsatte mer än solariebranschen, men mindre 

seriösa företag gjorde att det stegvis försvann. ”Det finns fortfarande en marknad, men den är 

tydligt mindre idag. 2004-2006 såg man ett litet hot men det tycker jag inte man ser idag” 

säger Bertil.  

4.1.3 Marknader 

Ultra Tan säljer solarier i större delen av Europa och av alla solarier som säljs, exporteras 60 

% enligt Bertil. Att företaget inte säljer till vissa länder har sin förklaring medan andra inte. 

Tyskland som annars brukar ha en marknad för allt, har i nuläget en stendöd solariemarknad. I 

vissa kulturer vill människor till skillnad från oss i väst inte ha solbränd hud utan blek och vit. 

Så är fallet i stora delar av Asien och det är därför vi inte exporterar dit, säger Bertil. 

Finanskrisen spelar även sin roll och påverkar mest Ukraina, Island och Baltikum, men 

överlag så påverkar den mindre än förväntat. ”Vi känner inte av lågkonjunkturen så mycket, 
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vilket jag är förvånad över eftersom solarium är en kapitalvara” säger Bertil. Bertil berättar 

också att som ett tillverkande företag så är det bra att ha en stark och bra hemmamarknad. Om 

företaget först börjar sälja sina produkter på sin hemmamarknad så är det enkelt att rätta till de 

fel som eventuellt finns och därmed minska risken för fel innan de exporterats. ”Man släpper 

ut ett antal på hemmamarknaden först och sedan när man löst de barnsjukdomarna så 

släpper vi ut de till export. Så ska man hantera det. Det är inte alltid det fungerar men det är 

idealet” säger Bertil. 

4.1.4 Ultra Tan om Förenade Arabemiraten 

När det gäller Förenade Arabemiraten så har Ultra Tan varit i kontakt med marknaden förr. 

Solarier har sålts till privatpersoner, men inte i någon större utsträckning. Företaget har haft 

kontakt och förhandlingar med det största företaget inom sektorn, Madi International, som 

upptäckte varandra via en mässa i Italien. Förhandlingarna och kontakten blev tyvärr bara 

successivt tunnare och tillslut dog den ut. Från Ultra Tans sida berodde det främst på att 

företagets fokus inte riktigt låg i vad de hade förväntat sig. Därför kände de att de inte ville 

lägga så stora resurser på det när solarier inte verkade ha någon större prioritet. ”Vi har ingen 

kontakt just nu, men den är lätt att ta upp igen” säger Bertil. Han känner inte till något företag 

som säljer solarier på marknaden idag och är skeptisk till medvetenheten i landet om solarier. 

”Jag tror det är få som ens hört talas om ordet solarium” säger Bertil. Han påpekar också att 

fraktkostnaderna kan bli höga vilket kräver en större order för att det ska kunna bli lönsamt.  

Bertil berättar att det kan vara svårt att hitta rätt distributör. I Förenade Arabemiraten tror han 

dock inte att det ska vara några problem eftersom de varit i kontakt med Madi International 

tidigare. Utifrån de uppgifter han fått, så är det Madi International man bör använda sig av vid 

en solarieförsäljning i landet.   

4.2 Svenska aktörer i Förenade Arabemiraten 

Forskargruppen har intervjuat tre svenska företag inom hälso- och skönhetsindustrin vilka alla 

tre är etablerade på Förenade Arabemiratens marknad. Alla tre företagen har försäljning på 

marknaden, men inget har tillverkning i landet. Här under följer de organisationer som 

exporterar till Förenade Arabemiraten. Vi har valt att intervjua dessa hälso- och 

skönhetsföretag för att få en inblick i hur dessa vanligtvis agerar på marknaden i Förenade 

Arabemiraten.  
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4.2.1 Face Stockholm 

Face Stockolm är ett av Sveriges mest välkända kosmetik och hudvårds butikskedja. 

Företaget har idag 38 butiker fördelade på fem länder (Sverige, Norge, USA, Nya Zeeland 

och Förenade Arabemiraten). (www.facestockholm.com) Här talade vi med Lisa Söderholm 

som är VD-assistent. 

4.2.2 Activio  

Activio är ett företag som arbetar med hjärtfrekvensmätning till gymprodukter. Företaget 

finns i över 200 gym- och fitnessinrättningar över framförallt Europa. Företaget har 

representanter i elva länder. (www.activio.se) På Activio intervjuade vi Catrine Thärnström 

som arbetar som kundmottagare.  

4.2.3 Tylö 

Tylö är ett stort Halmstadgrundat bolag som arbetar med dusch-, bastu- och 

ångbastuprodukter. Ungefär 75 % av företagets produkter säljs på export. Företaget finns idag 

på alla kontinenter och har försäljning i över 80 länder (www.tylo.se). Vi pratade med Anders 

Oliv som är marknadsföringsansvarig på Tylö. 

4.3 Exportstrategi för svenska Hälso- och kosmetikföretag 

För Face Stockholm var det ett företag vid namn Ghobash group som tog kontakt med 

företaget och ville franchisa Face Stockholms koncept till mellanöstern. Ghobash group var 

ett stort företag som importerade produkter till mellanöstern och hade sett Face Stockholms 

utbud i butiker i andra länder och på internet, vilket hade väckt innovationen om att sälja 

produkterna även i Förenade Arabemiraten. Efter förhandlingar blev Ghobash group exklusivt 

franchisebolag till Face Stockholm för flera länder i mellanöstern. Idag finns tre Face 

Stockholm-butiker i Förenade Arabemiraten, alla lokaliserade i Dubai. 

”Det var dem som tog kontakt med oss. Jag tror att dem har sett hemsidan och bara ringt 

upp. Sett lite grann av våra butiker och dem vet ju om vårt sortiment. Vi söker oftast någon 

som kan ta en master licens, att bli exklusiva för ett helt land. Vi har gett Ghobash 
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rättigheterna att användas oss genom franchise i alla länderna där. Vi vill ha ett bolag att 

kommunicera med och inte 40 butiker.” säger Lisa Söderholm. 

 

För Activio var det jämförelsevis likt Face Stockholm, de blev kontaktade av ett företag som 

hade sett företagets produkter och var intresserade av en investering. Activio tror att kunden 

hittade företaget på nätet och blev intresserade av de gymlösningar som Activio tillhandahöll. 

Activio hade rent strategiskt inga planer på att etablera sig på marknaden utan sålde och 

levererade enbart till företaget då beställningar anlände. Activio arbetar inte aktivt mot 

Förenade Arabemiraten för en ökad försäljning utan svarar bara på förfrågningar från det 

beställande företaget på marknaden. Det företaget fungerar därefter som en distributör och 

säljer sedan lösningarna vidare till diverse gym som finns i regionen. ”Vi fick en förfrågan 

från en kund som ville sälja våra produkter nere på den marknaden. Det var kunden som 

hade fått syn på vårt system och ville ha det.” säger Catrine på Activio, hon fortsätter också: 

”Företaget antog vår offert och började köpa våra produkter. Vi hade inga planer på att gå in 

på marknaden, det var bara det att företaget dök upp och la in en order.”   

 

När det gäller Tylö så lade de märke till hur antalet hotell ökade i området. Därmed såg de det 

som naturligt att de vill ha spa- och bastuanläggningar, vilket Tylö kan erbjuda. Därför 

startade företaget en helhjärtad etablering på marknaden. Företaget har dessutom träffat 

många kunder på mässor från Förenade Arabemiraten som varit intresserade av företagets 

produkter. Genom detta kunde Tylö se att det fanns en marknad i landet. Hur försäljningen en 

gång började nere i Förenade Arabemiraten, det vet inte Anders. Tylö har exporterat dit 

väldigt länge och han gissar på att Tylö blev kontaktad av en byggherre som ville ha Tylös 

produkter.”Vi har ju träffat en massa folk därifrån som var ute efter sådan utrustning på 

mässor genom åren.” säger Anders Oliv på Tylö. 

4.3.1 Distributionskanaler för hälso- och skönhetsindustrin  

Face Stockholm som har franchisat butiker behöver inte oroa sig speciellt mycket över hur 

produkterna kommer ut på marknaden, det sköts av Ghobash group. Ghobash group skickar 

order på produkter som sedan skickas från USA till Förenade Arabemiraten.  

 

Activio arbetar inte aktivt mot Förenade Arabemiraten utan skickar beställningar från 

distributören på plats då order kommer in. Distributören där nere är ett företag som levererar 
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olika produkter till gym och som vill bredda sitt sortiment med hjälp av Activios produkter. 

Catrine beskriver det bra då hon säger:  

”Företaget därnere ifrån som tog kontakt med oss var distributör av andra gymprodukter och 

de ville utöka sitt sortiment. Dom har kontakt med gymmen runt om i landet och säljer våra 

produkter vidare. Vi har inte gett oss in så mycket på hur de säljer eller till vilka, vi får in 

orders från dem då och då och vi skickar ner produkter.”  

 

Tylö arbetar gentemot en exklusiv distributör i Förenade Arabemiraten. Företaget har valt att 

jobba med exklusiva distributörer i alla länder världen över förutom Finland och Norge där de 

har dotterbolag. Distributören i Förenade Arabemiraten heter 360 Wellness LLC. Från det 

företagets hemsida framgår det att företaget är en distributör inom områden som bastu- och 

spaprodukter, sportgolv, träningsutrustning, och en leverantör av trä och parkettgolv (360-

wellness.com).  

4.3.2 Marknaden idag  

I nuläget går det bra för Face Stockholm som förmodar att det finns planer från Ghobash 

group att utöka verksamheten i landet. Någon nedgång har de inte märkt av från finanskrisen 

och det finns en positiv anda och ett stort intresse kring företaget i hela Förenade 

Arabemiraten. Störst intresse ser de framförallt i Dubai.   

 

För Activio är Förenade Arabemiraten en oerhört lite och ny marknad men det går tämligen 

bra. Även om finanskrisen satt vissa spår i försäljningen. Överlag går det trots allt bra för 

Activio som tycker sig se ett ökat intresse för deras produkter på marknaden vilket kan bero 

på att fler konsumenter ser att produkterna finns.  

”Det märks av att det är lågkonjunktur, men vi växer fortfarande där nere. Vår försäljning är 

inte hög men den växer och går bra.” sammanfattar Catrine om läget där nere. 

 

Tylö anser att deras försäljning går bra, även om de ser att många projekt blir uppskjutna. 

Trots detta ses en stor framtidspotential i marknaden och tror att i samma stund som 

kreditproblemen löses, så kommer beställningar att öka igen. ”Förenade Arabemiraten är ett 

land där vi kan sälja mycket.” säger Anders.  
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4.3.3 Framtiden för svenska hälso- och skönhetsföretag 

Face Stockholm anser att det är en högaktuell marknad och att företaget idag bara är 

koncentrerad till Dubai, men att det kommer att förändras med tiden. Företaget ser ett stort 

intresse av hälso- och skönhetsprodukter i hela området och tror att hälsoprodukter är en 

bransch på stark frammarsch i landet. Lisa Söderholm på Face Stockholm säger, om intresset 

för hälsoprodukter: ”Det verkar som om det finns en stor marknad för hälso- och 

skönhetsprodukter… Det finns absolut ett intresse för kosmetik och hälsovård därnere. Dom 

är väldigt intresserade.”    

 

Catrine på Activio sägs veta alldeles för lite om hur marknaden ser ut i Förenade 

Arabemiraten för att våga uttala sig, men hon tror sig kunna se ett stort hälointresse. Hon 

säger också att det aldrig varit några problem för företaget att leverera till landet och ett flertal 

beställningar har kommit in från distributören på plats. Eftersom de bara levererar när order 

anländer så har Activio inte gjort någon större undersökning av marknaden för att kunna veta 

något mer. Av antalet beställningar att döma, så verkar det finnas ett intresse från området.  

 

Tylö ser Förenade Arabemiraten som en viktig marknad. Det byggs mycket hotell som vill ha 

deras bastulösningar. Det finns ett intresse för hela hälsobranschen i området anser Anders på 

Tylö och konstaterar också att det är fler hälsoföretag som går bra på marknaden. ”Det är en 

bra marknad med stor framtidspotential i alla fall för vår del och för hela wellnessbranschen. 

Det är ju verkligen ett tillväxtområde för de produkterna. Det är det ju också så att de 

fortfarande bygger fler hotell och så vidare.” säger Anders, vilket sammanfattar hans syn på 

marknaden väldigt bra.    

4.4 Hälso- och skönhetssektorn i Förenade Arabemiraten 

Patrick El-Cheik som är ansvarig för bland annat mellanöstern på exportrådet i Stockholm, 

säger att de största tillväxtbranscherna i hela mellanöstern regionen är hälsovård, cleantech 

och IT. Inom hälsovården, fortsätter han, har det under de senaste åren skett en liberalisering 

vilket har lett till att det blir successivt enklare för nya aktörer att etablera sig på marknaden.  

Det har lett till att många hälsovårdsbolag har etablerat sig på marknaden då många ser den 

ökade efterfrågan av dessa produkter. Marknaden växer enligt beräkningar med 15 % per år 

och det finns ett fokus på sjuk- och hälsovård, inte bara bland befolkningen utan det ligger i 
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topp bland prioriteringarna hos många av regeringarna i området. Befolkningen och 

medellivslängden ökar och landet vill dubblera antalet sjukhussängar till 2035.   

”Mellanösterns hälsovårdsmarknad ökar varje år med ca 15 % och i och med den mer 

ekonomiska liberaliseringen driver läkemedelsindustrins storlek till mer än $US 12 

Miljarder.” säger Patrik El-Cheik på exportrådet.  

Enligt Hennes excellens Najla Alqassimi så är hälso- och skönhetsindustrin mycket stor i 

Förenade Arabemiraten och att det växer kraftigt. Skönhetssalonger och andra 

skönhetsrelaterade affärsverksamheter växer. ”De växer som svampar ur jorden” säger Najla 

Alqassimi.  Kvinnan i Förenade Arabemiraten har en historia med starkt intresse för sitt 

utseende, framförallt inför sin man och på senare tid, har även mannen blivit mer och mer 

benägen om sitt utseende enligt Najla Alqassimi. 

4.5 Affärskultur 

Hennes excellens Najla Alqassimi, ambassadör på Förenade Arabemiratens ambassad i 

Stockholm säger att det är lätt att ha ett direkt samarbete med den högst uppsatta chefen på ett 

företag eller institution. Inom affärsvärlden syns ingen direkt hierarki, men att det oftast, med 

få undantag, är assistenten eller vice chef som genomför alla kontrakt och affärer med order 

från chefen. Ambassadören använde vårt möte med henne som exempel. Det är väldigt lätt 

och lättsamt att få en diskussion med henne som ambassadör som är ytterst ansvarig och 

innehar högsta instans på Förenade Arabemiratens ambassad i Stockholm. Däremot när det 

rör sig om bokning och kontakt inför möten, så görs de utav assistenter och eventuella 

underchefer.  

 

Face Stockholm anser att det är essentiellt att företag hittar samarbetspartners som verkligen 

kan marknaden. ”Det finns många fördelar med att ha partners som verkligen kan 

marknaden.” säger Lisa.  Deras utbud av produkter i Sverige hade troligen inte fungerat där 

nere om inte deras partner gått igenom sortimentet och plockat ut de produkter som fungerar 

bättre där. Det skiljer sig mycket om vilka färger som är populära. Klädsel och 

väderförhållanden påverkar också vilka produkter som passar bäst på marknaden.  

 

Lisa säger att det är viktigt att lära sig det sociala mönstret och koderna som finns i landet. 

Man måste förstå hur de gör affärer eftersom det skiljer på många sätt mot hur man gör affärer 

här hemma. Hon säger också att företaget de har haft kontakt med har många engelsmän 
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anställda, vilket har gjort det hela lite lättare att hantera de kulturella skillnaderna än om det 

hade varit ett helarabiskt företag. Trots detta märks det att länderna fortfarande har olika sätt 

att se på hur affärer ska göras.  

 

På Activio har organisationen arbetat för lite själva med marknaden än för att kunna komma 

med några konkreta anvisningar. Catrine på Activio säger dock att svenska företag kan göra 

affärer där utan några större problem.  

 

Tylö har sett att den personliga relationen är viktigare där nere än vad den är här hemma i 

Sverige. Att träffas i personliga möten är väldigt viktigt för företagen från Förenade 

Arabemiraten. För att få en bra försäljning och bra relation med sina partners där nere bör 

man som svenskt företag antingen skicka ner någon representant med jämna mellanrum, bjuda 

in företaget till Sverige eller försöka mötas på någon mässa, anser Anders. 

4.6 Synen på religion 

Den största befolkningen i landet är sunnimuslimer. Det finns också en stor shiamuslimsk 

befolkning i landet medan många gästarbetare är hinduer eller kristna. (landguiden.se) 

Landets lagstiftning utgår från sharialagarna vilka är baserade på koranen.  Men trots det för 

oss ganska religöst påverkade land ska det tilläggas att landet är mer liberalt i sin muslimska 

syn än det flesta andra länder i regionen.    

 

Att Förenade Arabemiraten är ett liberalt land var något Hennes excellens Najla Alqassimi 

också kunde bekräfta. Förenade Arabemiraten är ett muslimskt land, men förhållandevis 

liberala i sin syn på Islam om man jämför med närliggande länder. Detta har lett till en del 

politiska oroligheter mellan Förenade Arabemiraten och de mer konservativa grannländerna 

som Iran och Saudiarabien.  

Trots att landet är väldigt liberalt i sin muslimska tro är landet ett stolt islamskt land och 

befolkningen grundar trots allt mycket av det dagliga livet ifrån den muslimska tron. ”Det 

finns inga lagar i landet som tvingar folk att leva efter den muslimska tron i landet” enligt 

Hennes excellens Najla Alqassimi.  

 

Enligt Länder i fickformat (2007) kan två av anledningarna till den mer liberala synen på 

religionen i regionen bero på att området under flera hundra år har varit en viktig handelsplats 
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där folk med olika religioner har träffats, blandats och utbytt varor vilket lett till en efterhand 

mer liberal syn på islam. Den andra anledningen skulle kunna vara för att landet har sett en 

affärsmässig fördel med att tolerera olika folk, kulturer och religioner. 

 

Befolkningen i Förenade Arabemiraten är som tidigare nämnts mycket stolta över sin 

muslimska religion och grundar mycket av sitt levande på Islam. Som också nämndes tidigare 

så har landet en mer liberal syn på religionen än Iran och Saudiarabien. Ett exempel på detta 

är att i Förenade Arabemiraten är det kvinnans val när det gäller hur de ska utöva sin religion. 

Att bära slöja är ett måste men det är skillnad på om kvinnan bär den för religionens eller för 

det socialas skull. Hennes excellens Najla Alqassimi berättade att en kvinna, bärande på en 

slöja som täcker hela huvudet och håret är starkt religiös. Hon lever alltså strikt efter den 

islamska religionen. Ser man en kvinna som bär en lättare slöja där delar av håret syns innebär 

det att hon följer den muslimska religionen, men bär slöja enbart av sociala anledningar. 

”Kvinnan behöver inte leva efter religionen förutom i det socialt förankrade länkarna till 

religionen. Oavsett vad kvinnan väljer så är det acceptabelt i Förenade Arabemiraten.” säger 

Hennes excellens Najla Alqassimi.   

 

Hennes excellens Najla Alqassimi berättar också att en annan skillnad mellan de förutnämnda 

länderna är att en kvinnlig turist eller besökande i Förenade Arabemiraten inte är tvungen att 

bära slöja som täcker hela eller bara delar av håret. I Iran är det fullt förbjudet för en 

västerländsk kvinna på besök att inte bära slöja. Hennes excellens Najla Alqassimi menar 

dock att det inte är helt lämpligt för en västerländsk att klä sig allt för vågat och visa för 

mycket i Förenade Arabemiraten. En västerländsk kvinna bör klä sig anständigt även om det 

inte finns några lagar på att de muslimska ”reglerna” ska följas. Även om samhället har starka 

influenser från västvärlden menar Najla Alqassimi att det finns en viss press på de 

västerländska kvinnorna att följa de seder och ”regler” som finns i samhället. En västerländsk 

kvinna som arbetar i landet lägger sig helst inte på offentliga platser med bikini just för att 

seden är annorlunda än i väst.  
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5.0 Diskussion och Analys 
 

I diskussionskapitlet syftar vi till att binda samman vår teori med vår inledning och empiri, 

som till största delen består av intervjuer. Detta ska samtidigt kopplas samman med våra 

egna tankar, erfarenheter och idéer. Syftet är att diskutera huruvida teori stämmer överens 

med den praktik vi insamlat genom våra respondenter. Diskussionen kommer i sin tur leda 

vidare till det nästkommande kapitlet då slutsatsen på vår frågeställning skall besvaras.  

5.1 Ultra Tans anledningar till utlandsetablering 

Ultra Tan har ett antal anledningar till internationalisering av företaget överlag. Det har främst 

varit på grund av att företaget velat öka försäljningen, vilket är en av de stora 

internationaliseringsanledningarna enligt Hill (2005). Detta är alltså den största anledningen 

till att Ultra Tan etablerat sig på alla de marknaderna som de idag är aktiva på. De har valt att 

kvarlägga produktion, forskning och utveckling i Vimmerby och därmed inte haft några 

planer på att utöka för att minska tillverkningskostnader eller hitta ny kunskap vilket ofta är 

anledningen till en utlandsetablering (Hill, 2005).  

När företag hittar nya kunder på nya marknader och därmed utökar sin försäljning krävs 

ibland att företaget anpassar sina produkter, koncept eller marknadsföring (Hill, 2005) . Detta 

instämmer med vad Bertil Karlson på Ultra Tan säger, då olika produkter säljs på olika 

marknader och marknadsföringen har en språklig anpassning till de olika länderna.  

 

Om Ultra Tan etablerar sig i Förenade Arabemiraten är det främst för att öka sin försäljning.  

Ytterligare fördelar kan hittas genom att utnyttja de fria handelszonerna som till exempel att 

det är 0 % inkomst- och företagsskatt enligt United Arab Emirates Ministry of Economy 

(2007). Detta kräver dock att Ultra Tan startar upp någon form av dotterbolag eller köper upp 

ett redan existerande företag. Det sistnämnda kan dock inte bli aktuellt eftersom det inte finns 

någon nuvarande marknad för solarier. Ett dotterbolag är inte heller någon större idé eftersom 

företaget inte är säker på en fungerande marknad inom solariebranschen i landet. Om 

företaget börjar med att sälja sina produkter genom en distributör och marknaden visar 

positivt resultat, kan de på lång sikt överväga att starta upp ett dotterbolag. Detta skulle då 

kunna sköta handeln med andra länder i regionen och därmed kunna utnyttja de olika 

skattefördelarna.  
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5.2 Etableringsmotiv 

Motiven för utlandsetablering som Ultra Tan arbetar efter är ofta proaktiva som Hollensen 

(2007) beskriver det. Ultra Tan kartlägger oftast marknaderna och undersöker om de ska äntra 

den eller inte. De marknaderna som ligger i planerna tas då upp i samband med budgetarbetet 

inför nästa räkenskapsår vilket vi refererar till Hollensens (2007) tillväxt och profitmål som 

motiv.  

Ultra Tan tillhandahåller unika och ledande produkter med senaste teknologiska 

uppdateringen. Detta är ett av Ultra Tans framgångsrecept på många marknader och är även 

en anledning till att äntra marknaden i Förenade Arabemiraten, då de är väldigt intresserade 

av nya produkter och ny teknik enligt Pernilla Ouis (2002). Vi ser detta som ett motiv till att 

det kan finnas en marknad för Ultra Tans produkter i landet. Solarier som produkt är i sig 

dessutom en helt ny och unik som inte finns på marknaden idag. Det skulle göra Ultra Tans 

produkter fullständigt unika vid en etablering på marknaden, vilket Hollensen (2007) också 

nämner som en stor anledning för att etablera sig utomlands.  

Vi anser att denna unika produkt inte bara kan attrahera marknaden för att befolkningen är 

intresserad av nya produkter av hög teknologi och kvalitet, men också för att religionen 

begränsar kvinnans möjligheter till att sola hela sin kropp utomhus. Esposito (2001) hävdar 

dock att det inte finns någon direkt hänvisning i Koranen (1917) till att kvinnor ska skyla sin 

kropp. Vi tolkar däremot Koranen (1917) som att kvinnor inte får visa sin kropp offentligt på 

det sätt som krävs för att kunna sola hela sin kropp. Hennes excellens Najlia Alqassimi ger 

oss medhåll och säger att kvinnor i Förenade Arabemiraten måste bära slöja men att de gör 

det av olika anledningar som grundar sig ur en religiös eller en social symbol. Samtidigt 

hävdar Nasir och Taylor (cyborlink.com) att större delen av kroppen bör vara täckt i 

muslimska länder. Därför borde ett solarium vara ett bra alternativ till de kvinnor som önskar 

bli solbrända, men religionen begränsar deras möjligheter till solning utomhus.  

 

Förenade Arabemiraten har en stor andel utländsk arbetskraft. Många av dessa kommer från 

västorienterade länder vilket innebär att en solbränna kan vara en viktig del i deras 

skönhetsideal. Därmed ser vi att det finns många västerlänningar som arbetar i landet som har 

ett behov av att få sola. Enligt landguiden ökar turistantalet successivt vilket innebär fler 

hotell. Detta var en av anledningarna till att Tylö sökte sig till Förenade Arabemiraten vilket 

även kan vara ett motiv för Ultra Tan att etablera sig på marknaden. Ett hotell förväntar sig att 

ha bastu- och spaanläggningar, vilket också kan innefatta solarier. Trots att möjligheten finns 
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till att sola ute så bör hotellen också kunna erbjuda ett alternativ både till muslimska turister, 

men också till västerländska besökare som känner en moralisk spärr mot att sola utomhus. 

Hennes excellens Najlia Alqassimi säger att västerländska kvinnor inte har något krav på att 

följa muslimska regler och normer, men att det ändå anses olämpligt att exponera kroppen 

mer än nödvändigt. Dessa proaktiva marknadsmöjligheter (Hollensen, 2007) är något som vi 

anser Ultra Tan bör utnyttja.    

 

Sverige är ett väldigt litet land när det gäller att sälja en kapitalvara likt solarier. Det var 

troligtvis detta reaktiva motiv (Hollensen, 2007) som fick Ultra Tan att inleda export till andra 

länder. Vi tycker oss även se en hel del oplanerade utländska beställningar som viktiga motiv 

för Ultra Tans export. Ett exempel på detta är ”Iranaffären”, där Ultra Tan blev kontaktade 

och ombads att börja leverera solarier till marknaden enligt Bertil Karlson. Fallet var 

detsamma när de tänkte starta export till Förenade Arabemiraten då de blev kontaktad i 

samband med en mässa i Italien. Dessa två nämnda fall gick dock inte igenom av olika 

anledningar. Trots att detta inträffat i de två fallen med två länder från mellanöstern, ser vi 

idag inga reaktiva motiv som skulle kunna få Ultra Tan att börja exportera till Förenade 

Arabemiraten. En oväntad offertförfrågan från ett företag i landet skulle kunna komma in till 

Ultra Tan, men det är inget som vi i forskargruppen kan förutse i dagens läge. 

Solarier ses ofta som ett komplement till solen under vinterhalvåret. Därför kan detta ses som 

en säsongsbetonad produkt av många, där en utökning till Förenade Arabemiraten skulle 

kunna fördela försäljningen jämt över hela året. Vi anser dock att i egenskap av att solarier är 

en kapitalvara och en långsiktig investering, kan kunden lika väl investera i ett solarium på 

sommaren som på vintern, trots att det största behovet till användning finns under 

vinterhalvåret.  

5.3 Triggers 

När vi undersökt Ultra Tan, ser vi att den viktigaste interna triggern (Hollensens, 2007) är 

ledningens lyhördhet. De är uppenbarligen väldigt intresserade av nya marknader. Det är 

därför inte konstigt att Ultra Tans export utgör 60 % av företagets totala solarieförsäljning. 

Det finns och skapas en erfarenhet av export till nya marknader, vilket gör att vi tror företaget 

idag har exporterat så mycket att deras erfarenhet successivt vuxit sig starkare.  
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Genom mässor, företagsmöten och det som i folkmun kallar ”skvaller” får Ultra Tan kontakt 

med sina kunder. Det här kallar Hollensen (2007) en extern trigger där möten och kontakter 

blir en change agent. ”Skvallret” berättar Bertil Karlson är en viktig del för att hålla koll på 

branschen. När det gäller företagsmöten i Förenade Arabemiraten så berättar Hennes 

excellens Najlia Alqassimi att det inte är svårt att få ett möte med det högst uppsatta 

beslutsfattaren. Det här var något vi själva i gruppen också fick uppleva i vårt möte med just 

Ambassadören för Förenade Arabemiraten, Hennes excellens Najlia Alqassimi. Genom enbart 

mailkontakt och ett fåtal telefonsamtal, fick vi ett möte med den högsta instansen på Förenade 

Arabemiratens Ambassad i Stockholm. Detta betyder att om Ultra Tan vill etablera sig i 

landet bör de inte ha några större problem att få kontakt med rätt personer.  

Hollensen (2007) beskriver ett marknadsbehov som en trigger. Ultra Tan har upplevt dessa i 

tidigare fall genom exempelvis kontakten med Iran, men även på motsatt håll där den i 

vanliga fall stora marknaden Tyskland är mättad och därmed saknar behovet.  

 

Om vi som författare kommer fram till att Ultra Tan bör etablera sig på marknaden i Förenade 

Arabemiraten, anses vi även som en trigger enligt Hollensen (2007), i form av utomstående 

experter.  

5.4 Hinder och barriärer 

Vid en internationalisering menar Hollensen (2007) att det alltid finns olika hinder och risker. 

I Ultra Tans fall ser vi flera olika hinder och barriärer som kan nämnas både från tidigare 

erfarenheter, samt problem som kan uppstå i det aktuella fallet. Ett exempel på ett kulturellt 

hinder hittas i stora delar av Asien. Dit kan solarier inte säljas eftersom folket inte vill bli brun 

utan tvärtom så vit och blek som möjligt. En annan generell marknadsrisk, är debatten om 

solariers framkallning av hudcancer, som Ultra Tan alltid får tampas med. En annan 

erfarenhet av hinder är att det fortsatta samarbetet med företaget i Iran, stoppades av politiska 

hinder (Hollensen, 2007) som i detta fall uppenbarades genom ändrat exportreglemente i 

landet.  

 

De hinder och risker vi kan se mer specifikt som Ultra Tan kan råka ut för vid en etablering i 

Förenade Arabemiraten är svårigheten med att hitta rätt distributör. Något som Bertil Karlson 

hävdar att de har haft problem med tidigare. Han tror sig även se höga fraktkostnader till 

landet.  
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Det varma klimatet är också något som utgör ett hinder för en etablering. Därför finns inte 

heller någon utvecklad solariekultur vilket i sin tur leder till att det inte finns några mätningar 

över potentiella kunder i landet. Landet har även en mer liberal syn på islam än till exempel 

Saudiarabien och Iran, enligt Hennes excellens Najlia Alqassimi, vilket betyder att det inte 

finns någon lag som hindrar västerländska arbetstagare eller turister från att sola utomhus.  

I dessa bistra finansiella tider finns det alltid en risk för att lågkonjunkturen kan orsaka 

eventuella skador på en etablering i Förenade Arabemiraten. Bertil Karlson säger att eftersom 

ett solarium är en kapitalvara så bör finanskrisen slå hårt på en sådan produkt. Därför är den 

nuvarande finanskrisen också ett hot mot utlandsetableringar.  

5.5 Motiv och triggers vägt mot Hinder och Barriärer 

Här nedan kan läsaren få en tydlig bild över vad som skulle motivera kontra hindra Ultra Tan 

till en etablering på marknaden i Förenade Arabemiraten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5.1 Vågen för Ultra Tans Motiv och Triggers vs. Hinder och Barriärer i FAE (2009). Källa: egen 

 

Att tänka på är att bland motiven anser vi i forskargruppen att öppenhet för nya produkter, de 

stora turistgrupperna och den starka ekonomin väger extra tungt. Även att muslimska kvinnor 

inte får sola kan väga tungt som motiv för företaget.  

Motiv och Triggers 
 
• Kvinnor får inte sola utomhus  
• Unik produkt  
• Intresse för kvalitetsprodukter och 

teknik  
• Mer öppet och liberalt än 

grannländerna 
• Stor andel turister och utländsk 

arbetskraft 
• Lätt att nå rätt person 
• Starkt ekonomiskt  
 
 

Hinder och Barriärer 
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• Finanskrisen 
 



68 
 

Bland hinder och barriärer anser vi att det varma klimatet, ingen existerande solariekultur och 

den låga vetskapen om produkterna är de som väger tyngst. Att hitta rätt distributör ser vi inte 

som några större hinder, eftersom Ultra Tan vet vilken distributör de i så fall skulle kontakta. 

Vi har även besökt Madi Internationals webbsida och därigenom fått en positiv uppfattning 

om företaget (madi-intl.com). 

 Vi anser att den finansiella oron i världen kommer att vända och det kan därför vara lägligare 

att gå in på marknaden innan det vänder. Ultra Tan skulle kunna bygga upp en fungerande 

organisation och kunna utnyttja eventuella lägre priser innan ekonomin tar fart.  

Vår subjektiva uppfattning är att motiven och triggers väger tyngre än hindren och 

barriärerna.     

 

5.5 Exportstrategi 
Ultra Tan använder i alla sina utlandsetableringar sig av det som Hollensen (2007) kallar för 

Export mode. Ultra Tan har en distributör i värdlandet och arbetar med direkt export till 

marknaden vilket Hollensen (2007) i sin tur kallar direct export mode. Ett undantag finns 

dock i det nyligen uppköpta företaget i Holland. Detta kallar Hollensen (2007) för 

Hierarchical mode och aqcuisition.  

Precis samma tillvägagångssätt som Ultra Tan använder i vanliga fall, använder de flesta 

svenska företag sig av vid en utlandsetablering till Förenade Arabemiraten, enligt Patrick El-

Cheik på Exportrådet. Däremot hävdar Swedenabroad att svenska företag i Förenade 

Arabemiraten använder sig av agenter och egna dotterbolag (swedenabroad.com). Vi tycker 

dock att exportrådets statistik är mer pålitlig eftersom informationen kommer från en intervju. 

Dessutom, utav de hälsoföretag vi undersökt, så stämmer detta överens med både Activio och 

Tylö där båda arbetar gentemot distributörer i Förenade Arabemiraten. Face Stockholm 

däremot, franchisar ut sin verksamhet vilket vi tror beror på att det är en butikskedja och 

därmed arbetar genom andra distributionskanaler. Utifrån detta tror vi att det bästa för Ultra 

Tan vid en etablering i Förenade Arabemiraten bör använda sig av direct export mode till en 

distributör, då detta inte är främmande för dem och det vanligaste arbetssättet från svenska 

företag i landet. Dessutom ger det en hög flexibilitet och en låg risk vilket enligt oss är ett bra 

sätt att inleda en satsning på en ny marknad.  

 

De två vanligaste utökningsalternativen för företag sker på två sätt, Waterfall Approach och 

Shower Approach (Hollensen, 2007). Vi anser att Ultra Tan främst följer Waterfall Approach 
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eftersom de först etablerat sig på en I-landsmarknad och sedan gått vidare till NIC-marknader 

såsom Lettland, Ukraina och Polen. Ultra Tan har idag dock ingen etablerad verksamhet i 

något U-land, vilket kan bero på att de säljer en kapitalvara som få har råd att investera i. 

5.5.1 Marknadssteg - Uppsalamodellen 

Vi anser att Ultra Tan har följt stora delar av Johansson och Vahlnes (1977) Uppsalamodell 

eftersom de började med sporadisk export till närliggande marknader såsom Danmark, Norge 

och Finland. Den psykiska distansen har följts någorlunda. Som Johansson och Vahlne (1977) 

hävdat börjar företagen med psykiskt, och i detta fall även fysiskt, närliggande marknader. De 

går sedan stegvis psykiskt längre bort utifrån att sina erfarenheter växer. Ultra Tans 

engagemang på marknaderna har däremot inte följt samma mönster. Företaget har ett lågt 

engagemang på samtliga utländska marknader och är fortfarande på ”steg två” i 

engagemangstrappan (Johansson & Vahlne, 1977) i samtliga länder dit de har regelbunden 

export. Enligt Bertil Karlson finns dock planer på att engagera sig mer genom att starta eget 

dotterbolag för ett område eller en region. Vi tror att Ultra Tan sprider sig snabbare till nya 

marknader än hur deras marknadsinvolvering ökar, jämfört med de normala fallen för svenska 

företag vilket presenteras i Uppsalamodellen (Johansson & Vahlne, 1977). Detta illustrerar vi 

här nedan.   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.2 Uppsalamodellen , Johansson & Vahlne  (1977) Modifierad  
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5.5.2 Relationer och nätverk 

Bertil Karlson berättar att solarieindustrin är så pass liten att nätverket innehåller de flesta 

tillverkare och distributörer. Detta gör att de har en god bild över sin position i nätverket och 

var företaget kan hitta nya vägar att gå. Ultra Tan är medvetna om hur viktigt nätverket är och 

som Bertil säger så drar de nytta av det och det tar flera år att bygga upp. Hollensen (2007) 

pratar om att ett nätverk inom industrin kan utnyttja sitt nätverk genom relationer och 

därigenom ta sig in på nya marknader.  Ultra Tans nätverk sträcker sig dessvärre inte till 

Förenade Arabemiraten. De har tappat kontakten med företaget som de var i kontakt med 

tidigare, men det ska inte vara några större problem att ta upp den igen, enligt Bertil. Eftersom 

företaget arbetar inom skönhetsindustrin så bör de i sin tur ha ett konkurrenskraftigt nätverk i 

Förenade Arabemiraten som Ultra Tan bör kunna dra nytta av. De andra svenska hälso- 

skönhetsföretagen försöker även de att hitta en så bra position som möjligt i nätverket. Till 

exempel har Face Stockholm kontrakt med ett företag som därmed har ansvaret för hela 

mellanöstern eftersom de anser att de har kunderna och relationerna. Även Tylö har en ensam 

exklusiv distributör med ett bra kontaktnät i Förenade Arabemiraten.  

5.6 Lönsamhet på mesonivå 

Eftersom det idag inte finns någon solarieindustri i Förenade Arabemiraten så kan man bara 

hypotetiskt svara på frågan huruvida lönsam industrin skulle kunna vara. Därmed måste vi 

leka med tanken om att Ultra Tan har etablerat sig i Förenade Arabemiraten. Porters Five 

Forces (Porter, 1980) beskriver och analyserar genom sin modell en industris vinstpotential 

genom att titta på fem konkurrenskrafter, vilka är; kunder, leverantörer, marknadskonkurrens, 

nya aktörer och substitut.   

 

•  Marknadskonkurrens 
Det finns ingen marknadskonkurrens eftersom det inte finns något som tyder på ett etablerat 

företag på marknaden. Därför finns det inte heller idag någon mätbar marknadstillväxt. Ultra 

Tan skulle därmed bli de enda aktörerna på marknaden.  

• Leverantörer 
Eftersom all tillverkning av solarier sker i Vimmerby, så är det samma leverantörer som 

tidigare och de nuvarande produktkostnaderna påverkas därför inte. Däremot kan den långa 

frakten till marknaden öka kostnaderna. 

• Kunder 
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Just nu finns inte heller några kunder i Förenade Arabemiraten enligt Bertil Karlson, men vi 

tror att det finns en potentiell marknad som ännu inte är upptäckt. Detta ger kunden till en viss 

del större prutmån eftersom det inte finns något bevisat behov, mer än enstaka försäljning till 

privatpersoner. Därför tror vi att Ultra Tan måste sänka priset till en början för att skapa detta 

behov.  

• Nya aktörer 
Eftersom det idag inte finns något etablerat företag skulle Ultra Tan bli det första på 

marknaden. Därmed blir de tvungna att bygga upp ett behov, distributionskanaler och ett 

varumärke. Detta kan i sin tur göra det svårare för nya etableringar på marknaden. Det finns 

då en möjlighet till att skapa sig ett stort försprång till sina framtida eventuella konkurrenter 

på marknaden.  

• Substitut 
Det finns ett begränsat antal substitutprodukter. Exempel på dessa är "brun utan sol" -krämer 

och Spray Tan. Bertil Karlson ser inte dessa som någon direkt konkurrent. Ett större hot kan 

då istället vara solen i sig självt. Den är både billigare och finns tillgänglig i stor utsträckning. 

Däremot kan inte alla utnyttja detta substitut eftersom inhemska kvinnor som tidigare 

diskuterats, måste bära slöja enligt Hennes excellens Najla Alqassimi.   

 

Som vi kan se så skiljer sig både marknadskonkurrens och kundernas prutmån stort i 

förhållande till Sverige, eftersom det inte finns någon pågående försäljning av solarier i 

landet. Dessutom är det största substitutet solen, tillgängligt i en större utsträckning än vad 

som är möjligt på hemmamarknaden. Frakten ökar också kostnaden för produkten till 

marknaden. Nya aktörer och leverantörer påverkar inte situationen nämnvärt.  

Sammanfattningsvis leder detta till att solariebranschen inte skulle kunna ha lika höga 

marginaler som i Sverige. Man ska dock ha i åtanke att det är ett förhållandevis rikt land och 

människorna betalar gärna lite extra för kvalitet. Alltså kan det också ge större 

vinstmarginaler, både på grund av en finansiellt stark marknad och att det inte finns någon 

synbar industririvalitet.  

5.7 Att arbeta Business to Business 

Eftersom Ultra Tan är ett företag som arbetar Business to business, bör de vara vana vid att 

bygga relationer och ha en personlig kontakt med sina kunder. Företaget blir genom detta 

ömsesidiga beroende tekniskt sammanlänkat med sina kunder (Ford, 2006). Bertil berättar 
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exempelvis att de bjuder in distributörens tekniker till Vimmerby för teknisk utbildning. I 

Förenade Arabemiraten skulle Ultra Tan dock inte bara tekniskt länka sig med kunden utan 

också kunna skräddarsy erbjudanden för att knyta en kund till sig. Detta sätt att jobba skiljer 

sig från att arbeta direkt till konsument, bland annat genom att affärsspråket blir engelska när 

de arbetar mot ett företag i Förenade Arabemiraten. Vi tror att om Ultra Tan hade arbetat 

direkt mot konsument, hade huvudkommunikationen varit på arabiska, vilket i sin tur hade 

försvårat arbetet. 

Vi kan här också dra paralleller till Hofstedes (1991) kulturdimensioner som också påverkar 

arbetet gentemot marknaden. Till exempel bör Ultra Tan vara medveten om att maktdistansen 

är högre i arabländerna än i Sverige. Detta kan betyda att en person på mellannivå i ett 

företag, inte kan fatta så stora beslut som en svensk i samma position skulle kunna göra på ett 

svenskt företag. Som tidigare diskuterats hävdar Hennes Excellens Najla Alqassimi samtidigt 

att det inte är svårt att komma i kontakt med det högst uppsatta instanserna. Vidare kan det ses 

att arabkulturen har en starkare kollektivism vilket betyder att medlemmarna av kulturen 

håller ihop i grupp och vi tolkar det som att de då tar hand om hela sin släkt och inte bara 

familjen. Familj och släkt sätts vanligen först vilket stärker det Nasir och Taylor 

(cyborlink.com) hävdar då de säger att affärsmöte ofta kan avbrytas av besök från familj, släkt 

och vänner. Vi tror genom den starka kollektivismen att ett svenskt företag genom bra 

relationer, kan dra stor nytta av det och leda till en mer avslappnad arbetsstämning. En bra 

produkt räcker inte, det krävs även ha en bra relation. De flesta företag vi intervjuat stämmer 

också in och anser att relationen med kunden är extremt viktig i Förenade Arabemiraten.   

Förenade Arabemiraten har betydligt högre maskulinitet än vad Sverige har. Vi tolkar detta 

som att befolkningen hellre vill tjäna pengar än att alla ska må bra. Detta kan betyda en 

tuffare arbetssituation än i Sverige, men man kan bli belönad för sin insats i en högre grad än 

hemma.  

Den medelhöga graden av osäkerhetsundvikande tolkar vi enligt Pernilla Ouis (2002) där hon 

hävdar att de är väldigt tillmötesgående gällande nya produkter och teknologi. Samtidigt är 

befolkningen väldigt stolt över sin kultur och religion och vill därför behålla denna som den 

är.  

5.8 Förenade Arabemiraten som solariemarknad 

Förenade Arabemiraten har 4,5 miljoner invånare. Av dessa är 50 % under 18 år vilket 

betyder att det finns en framtid på marknaden. Den begränsade befolkningen kommer dock 



73 
 

innebära att landet aldrig kommer kunna bli en av de viktigaste marknaderna för Ultra Tan. 

Tilläggs däremot den stora ekonomiska tillväxten i landet och den höga välfärd som landets 

invånare redan nu har ser vi att befolkningen har de likvida medel som behövs för att ha råd 

med Ultra Tans produkter. Dessutom känner sig stora delar av befolkningen som en elit vilket 

gör att de vill konsumera mer kostsamma produkter av högre kvalitet vilket Ultra Tan 

erbjuder. Trots den nya tekniken som befolkningen verkar väldigt mottaglig för så lever de 

traditionella idéerna kvar vilket kan betyda att Ultra Tan måste anpassa sina produkter och 

erbjudanden mer än vad företaget är vant vid i de flesta marknader som de idag arbetar.   

 

Hälso- och skönhetsbranschen växer med 15 % om året och intresset för produkter inom 

området är stort i landet. Något som alla de hälso- och skönhetsföretag vi talat med också 

påpekar. Företagen hyser en stor framtidstro för marknaden vilket också hennes excellens 

Najla Alqassimi och exportrådets Patrick El-Cheik ser för denna sektor.       

 

De slutkunder vi kan se i Förenade Arabemiraten är framför allt kvinnor men även män som 

på grund av sin religion inte kan exponera sin kropp ute i solen, men som trots det vill se 

bättre och fräshare ut genom att få färg. Det betyder att de är i behov av Ultra Tans produkter 

för att kunna få den färg de önskar. Det finns många privatpersoner som har det ekonomiska 

utrymmet att kunna investera i ett solarium, vilket vi redan sett bevis på.  

Utländska arbetare som har svårt för att gå emot den allmänna förordningen om att inte sola 

ute, även om det är godkänt finns det många västerlänningar som känner att det är fel att lägga 

sig på stranden då man vet hur synen är på det bland arbetskamrater, vänner och andra i det 

sociala umgänget.  Dessutom är sommarmånaderna så pass varma att det nästan är för varmt 

för att sola ute.  

Hotell- och gymkedjor är en annan slutkund som vill ha komplimenterande produkter till sina 

spa- och relaxavdelningar. Det finns många nya hotell som kommer att öppna för att kunna ta 

emot de nya ökade turistgrupperna som kommer till landet. Dessutom pekar alla vi varit i 

kontakt med på att hälso- och skönhetssektorn är en växande industri där stora framtida 

möjligheter finns.   

 
5.9 Sammanfattning Diskussion och Analys 
 
Ultra Tan har en strävan efter att gå till nya marknader för att kunna öka sin försäljning. När 

vi tittar på möjligheterna för företaget att göra en sådan satsning i Förenade Arabemiraten får 
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vi ett ganska splittrat resultat. Här nedan presenterar vi ett enkelt diagram med de tips och råd 

som vi skulle ge företaget vid en etablering i Förenade Arabemiraten. Först bör Ultra Tan 

väga möjligheterna/motiven mot riskerna för att etablera sig på marknaden. Anser de att 

möjligheterna väger över tycker vi att de kan gå vidare och undersöka om företaget är redo att 

gå in i en marknad som Förenade Arabemiraten. Vi anser vidare att företaget har den 

erfarenheten som är av stor vikt för att kunna lyckas bra på en så distanserad marknad som 

Förenade Arabemiraten, men de bör ta upp kontakten och bygga en god relation med Madi 

International innan de är mogna.  

 

Ultra Tan borde, om de går vidare, sälja sina produkter via en extern distributör i landet och 

tänka på att relationer är oerhört viktiga för att få affärer att gå smidigt i Förenade 

Arabemiraten. Dessutom måste företaget genom marknadsföring skapa det behov och 

medvetenhet om produkten solarium som idag saknas på marknaden.   

 

Företaget skulle kunna utnyttja att bli första aktören på marknaden och därmed kunna bygga 

upp ett starkt varumärke. De kan också studera olika typer av kunders behov av produkten, 

exempelvis muslimska kvinnor som vill utnyttja produkten utanför hemmet, vilket kräver 

andra typer av inrättningar än för turister. Om det skulle gå väldigt bra för Ultra Tan har de 

möjlighet att gå vidare till fler länder i mellanöstern, med samma utökningsstrategi som de 

använt till de andra marknader de etablerat sig på.     
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Figur 5.3 Sammanfattning, Källa: egen (2009) 
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6.0 Slutsats 
 

I slutsatsen presenteras det resultat vi kommit fram till. Resultatet ställs i förhållande till vår 

frågeställning som därigenom genererar till ett svar på den huvudsakliga frågan. Våra 

rekommendationer kommer till sist att framföras som en avslutning till denna uppsats.    

 

När vi inledde denna uppsats hade vi en grundläggande frågeställning. För att få svar på 

denna fråga utarbetade vi fem underfrågor som skulle leda oss fram till svaret på huvudfrågan. 

Dessa presenteras här nedan med svar.  

  

1. Finns det någon potentiell marknad för Ultra Tans produkter i Förenade 

Arabemiraten? 

Eftersom hälso- och skönhetsindustrin växer och är av stort intresse bör det finnas en marknad 

för Ultra Tans produkter i Förenade Arabemiraten. Både kulturella synsätt och tillresta till 

landet kan skapa ett behov då det inte är helt acceptabelt att sola utomhus. Dessutom finns ett 

intresse och en öppenhet för västerländska och nya produkter i landet. Att landet har en stark 

köpkraft hjälper också till med att påvisa det faktum att det kan finnas en potentiell marknad.    

 

2. Vilken exportstrategi har Ultra Tan använt sig av vid en expansion till nuvarande 

marknader? 

Den exportstrategi som Ultra Tan använder sig av är direktexport till en extern distributör i 

värdlandet. Företaget har även vid ett tillfälle köpt upp en konkurrent i Holland. 

 

3. Vilken exportstrategi har andra nuvarande svenska hälso- och skönhetsföretag som 

exporterar till Förenade Arabemiraten använt sig av när de expanderade till 

marknaden? 

Två av de tre företag vi intervjuat arbetar genom direkt export och har en extern distributör i 

Förenade Arabemiraten. Den tredje är en butikskedja som franchisat ut verksamheten till ett 

exklusivt arabiskt bolag. De flesta svenska företag som exporterar till Förenade Arabemiraten 

oavsett bransch, säljer sina produkter genom en distributör.  
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4. Vad finns det för normer och värderingar i Förenade Arabemiraten gällande 

exponering av kroppen utomhus? 

Som muslimsk kvinna i Förenade Arabemiraten måste du bära slöja som täcker antingen hela 

eller delar av håret. Trots en mer liberal syn på islam bör även större delen av kroppen vara 

täckt, vilket gör det svårt för kvinnor att sola hela kroppen utomhus. Är man som 

västerlänning på besök finns det inga lagar och regler gällande klädsel, men det 

rekommenderas att hänsyn visas och inte exponerar kroppen allt för vågat.     

 

5. Vilka kulturella aspekter bör man som representant för ett företag tänka på vid affärer 

i Förenade Arabemiraten? 

Den personliga relationen är av stor vikt då det görs affärer med landet. Våra kulturer är starkt 

distanserade och skiljer sig mycket åt. Därför rekommenderar vi att innan företaget inleder 

affärer i landet, studerar dess speciella normer och värderingar för att undvika genanta 

situationer. Trots att landet har en mer liberal syn på islam än andra länder i regionen, så är 

det onödigt att chansa då man lätt kan gå i fällan. Till exempel ska man aldrig äta eller hälsa 

med vänster hand. Besökare bör också vara medveten om vad som är fel sorts gåvor. För en 

mer detaljerad beskrivning hänvisar vi till delen om normer och regler i Teorikapitlet. 

 

Dessa frågor har successivt lett fram till svaret på vår frågeställning som var:  

Vilken exportstrategi bör Ultra Tan använda sig av för en ökad försäljning på 

marknaden i Förenade Arabemiraten? 

 

Den exportstrategi Ultra Tan bör använda vid en etablering i Förenade Arabemiraten är direkt 

export till en extern distributör. Vi rekommenderar dem att använda Madi international som 

distributör eftersom de har varit i kontakt tidigare och företaget är den ledande distributören 

inom skönhetssektorn. Vi rekommenderar alltså Ultra Tan att använda samma exportstrategi i 

Förenade Arabemiraten som de använt vid tidigare utlandsetableringar. Därmed bör det inte 

vara främmande för företaget att arbeta på detta sätt.   

Ultra Tan måste dessutom satsa hårt på marknadsföring för att skapa en medvetenhet av 

produkterna på marknaden. De bör utnyttja och bygga relationer med kunder och andra 

intressenter för att få en bra position i nätverket och skapa de bästa förutsättningarna för 

lyckade affärer. Sammanfattningsvis rekommenderar vi Ultra Tan att återuppta kontakten med 

Madi International och inleda en direkt export av solarier till Förenade Arabemiraten genom 

denna distributör.  I samband med detta bör de ha den muslimska kulturen i sitt beaktande.  
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Svenningsson, M. (2006). Att fånga nätet: kvalitativa metoder för Internetforskning. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Thurén, T. (1991). Vetenskapsteori för nybörjare. Malmö: Liber AB 

 

Trost, Jan (2005). Kvalitativa Intervjuer Lund: Studentlitteratur. 

 

Widerberg, K. (2002). Kvalitativ forskning i praktiken. Lund: Studentlitteratur. 

 

United Arab Emirates Ministry of Economy. (2007). Investors guide to the UAE. Dubai: 

Concept media fz llc 

 

Utrikespolitiska institutet. (2007). Länder i fickformat nr 907 Förenade Arabemiraten, Oman. 

Stockholm: Hallvigs reklam AB   

 

Zetterstéen, K.V. (1917). Koranen, Stockholm 

7.2 Vetenskapliga artiklar  

El-Haddad M. (2006). Nursing in the United Arab Emirates: an historical background, 

International Nursing Review 53, sid. 284–289. Australia. Qld, 

 

Johanson J. & Vahlne J. E. (1977). The internationalization process of the firm: a model of 

knowledge development and increasing foreign market commitment. Journal of International 

Business Studies 8. sid. 23-32.    

 

Laurent, R. (2009). Strålskyddsmyndighetens uppdrag är felformulerat. Ultra Tan magazine: a 

company production by Ultra Tan 2. sid. 30  

 



79 
 

 Ouis, P. (2002). Power, person and place: Tradition modernity and environment in the 

United Arab Emirates. Lund: Lunds Universitet   

 

Welch, L.S and Loustairnen, R.K. (1993). Inward-outward connections in 

internationalization Journal of International Marketing, sid. 1-23 

7.3 Föreläsningar 

Föreläsning av PhD Michael Hilmersson 2009-02-05, Kalmar, Global Marketing Course.     

7.4 Internetkällor 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/print/ae.html 

http://www.cyborlink.com/besite/uae.html 

http://www.ultratan.se/default.asp?c=plusmain&id=26 

http://www.vimmerbytidning.se/article/view/20844/ 

http://www.dagbladet.no/dinside/2007/11/22/519016.html 

http://www.swedishtrade.se/sv/vara-kontor/asien/f-arabemiraten/Om-Forenade-Arabemiraten/ 

http://www.swedenabroad.com/cgi-

bin/MsmGo.exe?grab_id=0&page_id=14386&query=h%C3%A4lsosektorn&hiword=h%C3

%A4lsosektorn%20 

http://www.newsdesk.se/pressroom/ultra_tan_ab/pressrelease/view/ultra-tan-vaexer-i-krisen-

281021 

http://www.newsdesk.se/pressroom/ultra_tan_ab 

www.360-wellness.com 

http://download.interscience.wiley.com/cgi-

bin/fulltext?ID=118559584&PLACEBO=IE.pdf&mode=pdf&CRETRY=1&SRETRY=0 

http://www.activio.se/about-us 

http://www.facestockholm.com/core/aboutFace/ 

http://www.tylo.se/tylo-1/kort-om-tylo.aspx 

http://spectrum.troy.edu/~vorism/hofstede.htm 

http://www.geert-hofstede.com/hofstede_arab_world.shtml 

http://www.madi-intl.com/default.php 

 



80 
 

7.5 Figurreferenser 

Figur 1.1 Religions in the Arabworld, World factbook (2002), 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/print/ae.html 
 

Figur 3.1 Uppsala modellen, psykisk distans. Johansson & Vahlne (1977). The 

internationalization process of the firm: a model of knowledge development and increasing 

foreign market commitment. Journal of International Business Studies, 8(1), sid. 23-32.    

 

Figur 3.2 Uppsala modellen, engagemang. Johansson & Vahlne (1977). The 

internationalization process of the firm: a model of knowledge development and increasing 

foreign market commitment. Journal of International Business Studies, 8(1), sid. 23-32 

 

Figur 3.3 Uppsala modellen. Johansson & Vahlne (1977). The internationalization process of 

the firm: a model of knowledge development and increasing foreign market commitment. 

Journal of International Business Studies, 8(1), sid. 23-32 

 

Figur 3.4. Waterfall approach, Hollensen (2007). The incremental strategy, waterfall 

approach. sid. 261 

 

Figur 3.5 Shower approach, Hollensen (2007). The simoultaneous strategy, the shower 

approach. sid 261 

 

Figur 3.6 Hofstedes kulturdimensioner (2009). Hofstede’s cultrural dimensions. 

http://spectrum.troy.edu/~vorism/hofstede.htm 

 

Figur 3.7 Sammanfattning av teorier (2009). källa: egen. 

 

Figur 5.1 Vågen för Ultra Tans Motiv och Triggers vs. Hinder och Barriärer i FAE (2009). 

Källa: egen 

 

Figur 5.2 Modifiering av Uppsala modellen, Johansson & Vahlne (1977). The 

internationalization process of the firm: a model of knowledge development and increasing 

foreign market commitment. Journal of International Business Studies, 8(1), sid. 23-32 



81 
 

 

Figur 5.3 Sammanfattning (2009). Källa: egen.  

7.6 Intervjuer 

Hennes excellens Najla Alqassimi, Förenade Arabemiratens ambassadör i Stockholm, 

Stockholm den 14 april 2009 

Patrick El-Cheik, Ansvarig mellanöstern, Turkiet och Centralasien, Exportrådet, Stockholm 

den 14 april 2009. 

Bertil Karlson, Exportchef, Ultra Tan, Vimmerby den 7 april 2009  

Bertil Karlson, Exportchef, Ultra Tan, Vimmerby den 27 april 2009 

Lisa Söderholm, VD assistent, Face Stockholm, Telefon, den 28 april, 2009 

Anders Oliv, Marknadsförings ansvarig, Tylö, Telefon, den 28 april 2009 

Catrine Thärnström, Kundmottagare, Activio, Telefon, den 28 april 2009 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Frågeformulär 

Frågor som ställdes till Ultra Tan vid första mötet vi hade med Bertil Karlsson, 

Exportansvarig. Frågorna som ställdes användes främst för att skapa en bild om vad företaget 

gör och hur det fungerar överlag. 

  

1. Vad gör Ultra Tan? 

 

2. Säljer Ultra Tan enbart solarium eller möjligtvis tillhörande produkter? 

 

3. Vad är det för tillbehörsprodukter som företaget säljer? 

 

4. Vad är det som gör Ultra Tan speciellt på solariemarknaden? 

 

5. Säljer man reservdelar till en eftermarknad? 

 

6. Sköter Ultra Tan servicen på sina sålda solarier eller är det outsourcat? 

 

7. Varför valde Ultra Tan att etablera sig i Mellanöstern? 

 

8. Fanns det några kulturella aspekter som gjorde att det blev just Mellanöstern? 

 

9. Hur kom det sig att det blev just Iran bland de länderna? 

 

10. Vilka andra länder exporterar Ultra Tan till? 

 

11. Finns det några planer på att etablera sig på någon annan marknad i nuläget? 

 

12. Hur ser företaget på diskussionen om att solariesolande framkallar hudcancer? 
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Frågorna som presenteras här användes som underlag till det andra mötet vi hade med Ultra 

Tan och Bertil Karlsson, Exportansvarig. Genom dessa frågor ville vi få en djupare förståelse 

om hur solariemarknaden ser ut och hur Ultra Tan hittar nya marknader.  

 

1. Hur går Ultra Tan tillväga när man vill börja exportera till en ny marknad? 

 

2. Planerar Ultra Tan att börja exportera till en marknad långt innan och därmed börjar 

leta distributörer eller kommer de till er?  

 
3. Ligger expansionen till nya marknader i er strategi? 

 

4. Hur hittar Ultra Tan sina distributörer när man vill starta försäljning till ett land? 

 

5. Vilken typ av distributör föredrar Ultra Tan? 

 

6. Vilka samtliga marknader finns Ultra Tan på idag? 

 

7. Vilka så kallade utbytesprodukter finns till ett solarium? 

 

8. Hur ser du som exportansvarig på Förenade Arabemiraten som marknad för solarier? 

 

9. Varför gick den tidigare affären med distributören i Förenade Arabemiraten inte 

igenom? 

 

10. Undersöktes ytterligare möjligheter på marknaden i Förenade Arabemiraten? 

 

11. Vad har Ultra Tan för kontakter på marknaden i Förenade Arabemiraten idag? 

 

12. Hur mycket har Ultra Tan att säga till om gentemot distributören på respektive 

marknad?  
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Dessa frågor användes som underlag vid intervjuer med svenska företag i Förenade 

Arabemiraten som säljer hälsoprodukter. De som intervjuades var Lisa Söderholm på Face 

Stockholm, Catrine Thärnström på Activio och Anders Oliv på Tylö.  

 

1. Vad sysslar ert företag med? 

 

2. Hur kom det sig att ni började arbeta mot marknaden i Förenad Arabemiraten?  

 

3. Hur gick ni tillväga när ni började exportera till marknaden i Förenade Arabemiraten? 

 

4. Vilka distributionskanaler använder ni för att få ut era produkter på marknaden?  

 

5. Hur ser ni på Förenade Arabemiraten som marknad? 

 
6. Hur går det på marknaden för er idag?  

 

7. Har ni några tips om vad man bör tänka på då man etablerar sig i Förenade 

Arabemiraten?  
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Frågor inför möte med Hennes excellens Najla Alqassimi på Förenade Arabemiratens 

ambassad, den 14 april 2009. 

 
 

1. Hur gör man affärer i UAE? 
 

2. Hur är affärskutymen?  
 

3. Vad har Ni som ambassadör och person för syn på Sverige? 
 

4. Vad anser Ni UAE, generellt, har för syn på Sverige? 
 

5. Hur tror Ni att svenskar och Sverige har för syn på UAE? 
 

6. Vad har UAE för relationer till resten av världen?  
 

7. Hur är relationerna framförallt till Östeuropa, Västeuropa, USA, Kina, Ryssland, 
Asien Pacific och Israel? 

 
8. Är skillnaderna stora mellan landsbygd och stad i UAE? 

 
9. Hur är kvinnans situation i UAE? 

 
10. Hur starkt följs islams lagar i UAE?  

 
11. Hur är skönhetsidealet i UAE? 

 
12. Hur är utseendefixering/medvetenheten hos kvinnorna i UAE resp. män? 

 
13. Hur ser framtiden ut för UAE? 

 
14. Hur drabbas UAE av finanskrisen? 

 
15. Hur agerar UAE, som stor oljeexportör, på världens mål att minska oljeberoendet?  

 
16. Vad har ambassaden och Ni som ambassadör för mål med arbetet i Stockholm? 

 
17. Hur arbetar ni som ambassad? 
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Bilaga 2 - Landfakta om Förenade Arabemiraten 

 
 
Officiellt namn:   al-Imarat al-Arabiya al-Muttahida/ 

Förenade arabemiraten   
Yta:   83 600 km²1   
Huvudstad med antal 
invånare:   

Abu Dhabi 619 000 (uppskattning 
2006)   

Antal invånare:   4 500 000 (2008)   
Statsskick:   monarki, förbundsstat2   
Statschef:   shejk Khalifa ibn Zayed al-

Nahayan   
Regeringschef:   Muhammad ibn Rashid al-Maktum  
BNP per invånare:   56 670 US dollar (2008)   
 
 

 
Från landguiden.se 
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