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SAMMANFATTNING

 

Syftet med uppsatsen är att studera det växande behovet av International Human Resource 

Management (IHRM) i syfte att skapa förståelse för företagets interna resurser och hur dessa kan 

bidra till företagets utveckling. För att uppnå uppsatsens syfte har vi utformat följande 

huvudproblem; I vilken utsträckning kan ett företags strävan efter internationell framgång förstås 

genom dess ledare? För att besvara det formulerade huvudproblemet har vi valt att använda en 

kvalitativ ansats och tillämpat fallstudie som forskningsstrategi. 

Den teoretiska referensramen innefattar en beskrivning av olika etableringsstrategier och 

medföljande ledarpositioner samt behandlar det resursbaserade synsättet vilket är relevant för 

vårt ämnesval och vår frågeställning. Vidare består av teorikapitlet av en deskription av IHRM 

och tillsättningsstrategier. Det empiriska kapitlet behandlar den information som tillhandahållits 

genom fallföretaget och dess informanter rörande ledarpositioner och efterfrågade kompetenser 

hos en internationell ledare. Kapitlet är strukturerat utefter de informanter vi utsett; företagets 

VD, marknadschef samt försäljningschefer.  

I analyskapitlet diskuteras och analyseras den teoretiska referensramen tillsammans med det 

empiriska utfallet. Kapitlet belyser de olika ledarpositioner som medför de valda 

etableringsstrategier samt vilka kompetenser som prioriteras vid tillsättning av den 

internationella ledaren. Från vår analys framgår det att de främsta kompetenser en kvalificerad 

försäljningschef bör besitta är förmågan till social kompetens och ett tekniskt kunnande, goda 

förhandlingskunskaper samt en stark drivkraft. Vidare i kapitlet analyseras de faktorer som kan 

bidra till företagets internationella framgång.  

Uppsatsens slutsats visar att NORDENs ledande position inom tubfyllningsbranschen har 

uppkommit tillföljd av försäljningschefernas ovärderliga erfarenhetsbaserade kunskaper samt 

förmågan att anpassa företagets globala strategi till lokala kunders önskemål. Avslutningsvis 

presenteras förslag till fortsatt forskning inom IHRM samt rekommendationer till fallföretaget. 

Nyckelord: Etableringsformer, resursbaserat synsätt, erfarenhetsbaserad kunskap, 

International Human Resource Management (IHRM) och tillsättningsstrategier. 
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1   INTRODUKTION 

 

Det första kapitlet inleds med en beskrivning av globaliseringens inverkan på företag vilket 

medför ett växande behov av en stark internationell personalledning (IHRM) för att möta de 

globala utmaningarna. Med avsikt att få en djupare förståelse för ämnet har vi valt att dela upp 

problemformuleringen i tre delproblem som tillsammans stödjer oss att besvara huvudproblemet. 

Därefter redogör vi för uppsatsens syfte, uppsatsens avgränsningar samt disposition av 

uppsatsen.

 

1.1 Den globaliserade affärsvärlden   

Enligt Oviatt och McDougall (1994) är globalisering ett fenomen som påverkar de flesta företag 

direkt eller indirekt, oberoende av storlek och geografisk position, vilket får oss att se att 

företagen spelar en aktiv roll och således medverkar till dess framfart. Globaliseringen har 

möjliggjort en ökad rörlighet av varor, tjänster, kapital samt arbetskraft och utvecklingen i den 

globala handeln går snabbt framåt vilket i sin tur resulterar i att ett större antal företag världen 

över kan utnyttja den globala ekonomins tillväxt (Ekholm, 2008). Dagens affärsklimat illustrerar 

en dynamisk och komplex värld där länder och marknader länkas samman genom handelsavtal, 

företagsförvärv och allianser (Dowling och Welch, 2004). Den tekniska utvecklingen som 

oupphörligen drivs framåt medverkar till att företag vågar söka lyckan på nya marknader med 

intention att vinna marknadsandelar och öka sin försäljning (Oviatt och McDougall, 1994). 

Effekterna av globaliseringen har medfört omorganiseringar och nedskärningar, något som berör 

både stora som små företag i jakten på att bli en konkurrenskraftig aktör. För att lyckas erhålla en 

långvarig och stabil konkurrenskraft är det viktigt för företagen att få tillgång till unika resurser 

och kompetenser som särskiljer sig från konkurrerande företag (Banai och Harry, 2005). Allt 

eftersom landsgränser öppnas upp världen över blir även arbetskraften och kompetensen flyttbar 

(Oviatt och McDougall, 1994) och företag som eftersträvar internationell konkurrenskraft måste 

därför utveckla metoder för att på bästa sätt överföra kunskap mellan hemmamarknaden och den 

utländska marknaden. Detta efterfrågar en stark internationell personalledning för att hantera 

olika bemanningsstrategier lämpliga för marknaders karaktärsdrag och affärskulturer (Özbligin, 
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2005). HR funktionen har därför kommit att bli ytterst betydelsefull i jakten på framgång 

(Harzing och Ruysselveldt, 2004). När företag växer internationellt är det ett steg mot 

decentralisering vilket innebär att aktiviteter sprids över fler marknader och regioner världen 

över. Att identifiera vilka delar av verksamheten som bäst bedrivs i hemlandet och vilka delar 

som kan utövas bättre på annat håll är en ytterst betydelsefull del. Det finns ett flertal olika 

etableringsmetoder för företag att använda sig av och Hollensen (2007) menar att export är den 

vanligaste etableringsmetoden för små- och medelstora företag (SMF). Export innebär liten risk 

och stor flexibilitet vilket kan vara fördelaktigt för SMF som i jämförelse med multinationella 

företag (MNF) besitter begränsade resurser. Emellertid medför export liten kontroll över hur 

produkterna distribueras på den nya marknaden. Etableringsmetoden för MNF särskiljer sig på så 

vis att förvärv och fusioner (F&F) är det dominerande tillvägagångssättet och Morrow et al., 

(2005) hävdar att det främst beror på tillgång till större kapacitet och finansiella resurser. 

Företagsförvärv är en alltmer förekommande metod och genom att ta del av existerande nätverk 

och resurser kan företag snabbt penetrera nya marknader och uppnå framgång i form av förstärkt 

konkurrenskraft. Genom fusion går två företag ihop och skapar ett nytt företag där de kan nyttja 

varandras kompetenser och resurser vilket ytterligare är ett alternativ till att nå internationell 

framgång. F&F kommer dock med vissa restriktioner såsom ett större risktagande och begränsad 

flexibilitet (Morrow et al., 2005).  

De företag som agerar internationellt och beslutar att flytta ledningsfunktioner såsom marknads- 

och försäljningschef till nya marknader påfrestar organisationen i helhet. Förflyttning av 

ledarpositioner kräver en stark och hållbar länk mellan de nya marknaderna och företagets 

huvudkontor för att skapa integration och behålla kärnkompetenser. Då vi har tagit del av de 

olika etableringsalternativen kan vi konstatera att det innebär en större risk för företag att göra 

internationella affärer eftersom interna resurser måste matcha de mer omfattande externa krav 

som den internationella marknaden medför. Morrow et al., (2005) menar dock att oavsett val av 

etableringsmetod har utvidgningen av internationella handelsavtal och unioner såsom Europeiska 

Unionen (EU) bidragit till nya affärsmöjligheter för företag överlag.  

INTRODUKTION 
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1.2  De svenska företagens roll i globaliseringen 

Förutsättningarna för det svenska näringslivet har förändrats till följd av globaliseringen, vilket 

har skapat möjligheter för svenska företag att verka på alla världens marknader. Det har för 

svenska företag varit en nödvändighet att etablera sig utomlands med tanke på att Sverige som 

land är litet och det faller sig därför naturligt att söka sig till större marknader där chansen till 

starkare tillväxt är bättre. Under 1980-talet skedde omfattande avregleringar vilket innebar att 

Sverige skred in i en värld av fri rörelse av kapital och liberaliserad tjänstehandel. Utvecklingen 

kan illustreras som en globaliseringsvåg som svepte in över landet och genom denna utveckling 

kom många företags produktionskedjor att delas upp och placeras på mer fördelaktiga platser 

runt om i världen (Johnson, 2007). Tillväxtanalys (2009) menar att globaliseringen suddar ut 

landsgränser då svenska företag expanderar i utlandet samtidigt som utländska företag 

expanderar till Sverige. Sedan mitten av 1990-talet har de svenska exportbolagen ökat antalet 

anställda i utlandet medan siffran för de anställda i Sverige har minskat. Statistik publicerad av 

Tillväxtanalys (2009) visar att två tredjedelar av de anställda på svenska exportbolag arbetar 

utomlands.  

Då svenska företag förlägger delar av verksamheten utomlands har det resulterat i att ett stort 

antal arbetstillfällen under 2002-2006 har förflyttats från svenska företag (scb.se). Siffror från 

Tillväxtanalys (2009) visar att det år 2007 fanns 1308 svenska koncerner med dotterbolag i 

utlandet vilket är en ökning med 40 koncerner jämfört med föregående år. Ökningen av antalet 

anställda i de svenska internationella koncernerna har generellt växt världen över och under 

samma period (2007) uppgick antalet anställda till 1,65 miljoner vilket representerar en tillväxt 

på nio procent (Tillväxtanalys, 2009). Då företagens mänskliga resurser sprids världen över i 

strävan efter ökad konkurrenskraft har ett allt starkare behov vuxit fram av att utveckla en 

internationell, flexibel och kompetent personal- ledningsfunktion (IHRM) för att kunna hantera 

de utmaningar som verksamhet på utländska marknader medför (Schuler et al., 2004). 

1.3  Behovet av International Human Resource Management  

Globaliseringen har bidragit till att HR avdelningen i företag har fått en mer strategisk funktion 

och Scullion och Starkey (2000) betonar att HR funktionen är en avgörande faktor för företagets 

framgång eller förlust. Enligt Harzing och Ruysselveldt (2004) är de kritiska 
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framgångsfaktorerna för företag att lyckas bibehålla nyckelpersoner, skapa en effektiv 

kommunikation samt kulturell integration mellan marknaderna. Detta är en utmaning för 

organisationen i helhet men främst för HR avdelningen då de ansvarar för aktiviteter som berör 

personalen inom företaget, från tillsättning av tjänster till administrativa uppgifter samt att 

balansera de individuella behoven med företagets mål och visioner (Torrington, 2008).  

Då dessa problem till viss grad är kända, ignoreras de alltför ofta eller helt enkelt behandlas 

felaktigt av företag. Att tilläggas är även att det inte finns någon specifik modell eller ramverk att 

använda för att skapa förståelse och för att kunna administrera dessa problem ur ett 

internationellt perspektiv. Kärnkompetens och annan specialkunskap som de anställda besitter 

utgör viktiga verktyg, i vissa fall helt avgörande för företagets överlevnad, vilket har gjort att 

IHRM frågor är viktigare än aldrig förr (Schuler och Jackson, 2001). För att stärka den 

internationella konkurrenskraften krävs det att företag generellt fokuserar på en kontinuerlig 

förbättring av den övergripande kvaliteten vilket dock kan vara problematiskt då aktiviteter och 

kompetenser flyttas över landsgränser, något som framhållas av Dowling och Welch, (2004) 

såväl som Heywood (2001). Parallellt växer behovet av en internationell HR avdelning som 

ansvarar för de ’mjuka resurserna’, företagets anställda, på de nya marknaderna (Dowling och 

Welch, 2004). Efterfrågan av kvalificerade ledare med ett internationellt perspektiv ökar då 

handeln blir allt mer global men behovet av att agera lokalt kvarstår (Banai och Harry, 2005). 

Vidare påpekar Heywood (2001) vikten av en lokal närvaro på de utländska marknaderna då det 

vanligtvis medför en ökad försäljning för företagen. På så vis erhåller företagen en starkare 

kontroll över sin försäljning och distribution vilket resulterar i en bättre förståelse av marknadens 

behov. Företaget måste noggrant bedöma hur de ska tillsätta aktuella ledarposter på den nya 

marknaden och dillemmat rör huruvida företaget kan säkra att den ansvarige för verksamheten 

kan bibehålla företagets visioner och värderingar (Black, 1988). Att hantera organisationen och 

dess strategi samt förmågan att leda och inspirera de anställda i en internationell kontext är ett 

växande behov för ledare i ledande positioner emellertid är det endast ett fåtal som besitter dessa 

kunskaper (Özbilgin, 2005). 

Tillvägagångssätten för tillsättning av ledarposten kan ske genom intern eller extern rekrytering 

men för företag att ordna med tillsättning krävs kunskap och noggrannhet. Därav har 
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1 
Rekryteringsbyrå X och Y är fingerade i texten då de önskar vara anonyma. Informationen har 

tillhandahållits genom e -mail intervju.  

 

rekryteringsbyråer som är specialiserade på bemanning av ledarposter kommit att bli alltmer 

vanliga. Enligt rekryteringsbyrå X1 och Y1 kostar det företaget cirka tre månadslöner, det vill 

säga upp mot 200 000 SEK att anlita dem för att hitta en lämplig ledare. Internationella företag 

kan välja att tillsätta ledarposter med en befintlig anställd (Parent Country Nationals), en lokal 

kandidat från den nya marknaden (Host Country Nationals) eller en kandidat från ett tredje land 

(Third Country Nationals). Fördelarna med att anställa en lokal förmåga är att denne är familjär 

med omgivningarna, behärskar affärskulturen och kommunicerar enkelt med kunder, 

leverantörer och lokala beslutsfattare (Dowling och Welch, 2004). Att anställa en ledare från den 

nya marknaden kan även bidraga till att skapa en lokal framtoning vilket kan vara fördelaktigt 

för företaget på vissa marknader. Dock kan detta alternativ innebära stora kostnader då företag 

behöver investera i träning och utbildning av den utomstående ledaren för att lära känna 

företagskulturen, rutiner och allmän praxis. Företag riskerar även att gå miste om 

konkurrensfördelar då den utomstående ledaren inte har förståelse för eller eftersträvar företagets 

vision. Företag kan även välja att tillsätta ledarposten med en kandidat från ett tredje land som 

kan tillföra specifika kunskaper och bidra till en internationell image av företaget. Emellertid 

ökar riskerna ytterligare då kandidaten varken känner företaget eller besitter tillräcklig kännedom 

om marknaden (Punnett, 2004).  För att undvika situationen kan det vara fördelaktigt att tillsätta 

ledarposten utomlands med hjälp av företagets egen personal (expatriate managers) som har en 

förståelse för företagets visioner och företagskulturen. Dessutom kan ledaren utbilda personalen 

på den nya marknaden och sprida företagskulturen (Bartlett och Ghosal, 2002). Expatriate 

managers förväntas åstadkomma goda resultat och föra företaget framåt i en ofta okänd miljö 

men verkligheten talar för det motsatta då 40 procent (Punnett, 2004) resulterar i utebliven 

framgång. Statistiken visar att distansen mellan hemma marknaden och den utländska marknaden 

ibland blir för stor och den främmande affärskulturen, språket och politiska faktorer begränsar 

framgången väsentligt (Punnett, 2004).  

1.4  Problemdiskussion  

Den intensiva konkurrensen på den internationella marknaden speglar ett svårmanövrerat 

affärsklimat där det svårare än någonsin att uppnå ett försprång till konkurrenterna. De 

traditionella konkurrensverktygen ger inte längre samma effekt då tekniska lösningar enkelt kan 

kopieras tack vare den snabba teknologiska utvecklingen. Effektiviseringsstrategier såsom 
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förflyttning av produktion till en marknad med lägre produktionskostnader är idag vanligt 

förekommande bland internationella företag och utgör därmed inte någon unik konkurrensfördel 

(Becker, 1996; Morrow et al., 2005). Wernefelt’s studie från 1984 belyser vikten av 

organisationens interna resurser och hur organisationen med hjälp av dessa har möjligheten att 

skapa goda förutsättningar att nå framgång. Den resursbaserade teorin (The resource-based 

view) är en omnämnd teori som framhäver betydelsen av organisationens resurser och författare 

såsom Barney (1991) menar att en hållbar konkurrenskraft skapas då konkurrerande företag ej 

kan kopiera det vinnande strategikonceptet och påvisar därav vikten av att förstå länken mellan 

företagets resurser och prestation. De resurser som kontrolleras av företaget kan delas in i tre 

grupper; fysiska, mänskliga samt organisatoriska. Resurserna bör vara värdefulla i den mening 

att de är unika och skapar möjligheter för företaget samtidigt som de minimerar hoten i den 

externa omvärlden. Generellt sätt kan en långvarig konkurrenskraft endast uppnås när de 

strategiska resurserna är heterogena och framställda av det egna företaget och Morrow et al., 

(2005) poängterar vikten av att förstärka länken mellan ledning och personal för att åstadkomma 

ett långvarigt och förbättrat resultat.  Barney (1991) hävdar att de mänskliga och organisatoriska 

resurserna är essentiella i den mening då personalens kunskaper, erfarenheter och ”know-how” 

är unika och komplicerade att kopiera och därför kan de betraktas som de avgörande faktorerna 

för framgång och sålunda generera konkurrenskraft. Organisatoriska rutiner är nödvändiga för att 

finna och utveckla kompetenser vilket är väsentligt om erfarenhetsbaserad kunskap ska kunna 

överföras till tillresten av personalgruppen för att skapa ett organisatorisk lärande. Vi konstaterar 

därför att HR funktionen och behovet av en kompetent ledare har kommit att bli en alltmer 

betydande tillgång för företag och i likhet med Becker (1996) menar vi att genom utveckling av 

företagens personalstyrka skapas en unik resursbas som är svår att imitera. 

I den dynamiska affärsvärld som råder är det av största vikt att internationella företag klarar av 

att matcha globala strategier med ett lokalt presterande för att uppnå total kundtillfredsställelse 

(Zander, 2006). Förr tillsattes vanligtvis intern personal till tjänster i utlandet men i dag visar 

trenden att MNF istället rekryterar de bästa kandidaterna för uppdraget oberoende av kandidatens 

hemland eller geografiska placering. Ett starkt globalt arbetsteam har goda förutsättningar att 

förstå olika typer av marknader och dess behov samt har förmågan av anpassning till det lokala 

affärsklimatet. Hurn (2006) konstaterar att traditionella expatriate managers endast behövde 
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anpassa sig till ett land och den rådande kulturen och utefter de förutsättningarna utveckla 

specifik kunskap om den aktuella marknaden. Dagens internationella ledare som är verksamma i 

flera länder utspridda över fler regioner skapar sig ett globalt perspektiv vilket är fördelaktigt för 

företaget men även problematiskt. Det kräver att företaget besitter förmågan att återanvända 

kompetenser för att harmonisera verksamheten efter de lokala marknadsbehoven (Hurn, 2006). 

Enligt Fatehi (1996) beror många misslyckade affärer på dålig planering eller felriktad 

marknadsföring men författaren hävdar emellertid att huvudproblemet kan härledas till ledarens 

oförmåga att leda företaget och fördela ansvarsområden.  

Efterfrågan av mångkulturella och kompetenta ledare som är verksamma över landsgränserna 

växer i takt med att arbetsuppgifterna blir allt mer komplicerade (Hurn, 2006). Åtskilliga 

författare efterfrågar ytterligare forskning kring International Human Resource Management 

(IHRM) och tillsättning av ledarpositioner utomlands då det föreligger ett behov. Detta behov 

ger uttryck för en bredare kunskap då internationalisering av företag ökar och därmed även 

problematiken kring hur företag kan bevara sin expertis, företagskultur samt motivation hos de 

anställda. Samtidigt eftersträvar företagen färdigheter för att kunna agera lokalt och distansen 

mellan företaget och den aktuella marknaden bekräftar därför behovet av ytterligare forskning. 

Dessutom påvisas att korrekt tillsättning av ledarpositioner är ett synnerligen viktigt beslut 

eftersom denne kommer att utgöra länken mellan företaget och den nya marknaden (Torrington, 

2008; Özbilgin, 2005; Harzing och Ruysselveldt., 2004). Statistik som vi har tagit del av påvisar 

en tydlig internationaliseringstrend av svenska SMF. Då tillsättning av personal i svenska företag 

utomlands ökar (Tillväxtanalys, 2009) kan vi se med största sannolikhet att dessa företag 

kommer att möta problem rörande huruvida ledarposter på nya marknader ska tillsättas internt 

eller externt. Eftersom tillsättning av internationella ledarposter kan leda företaget mot framgång 

eller förlust, stöds vårt resonemang kring varför ämnet är aktuellt och intressant att studera 

vidare. Den teori vi har tagit del av berör mestadels MNF och vi konstaterar därför att forskning 

om SMF lyser med sin frånvaro. Vi ser ett tydligt behov av att studera IHRM och dess 

problematik djupare då de mänskliga resurserna anses av ett flertal författare (Torrington, 2008; 

Legge, 2005; Adams, 2006) vara företagets viktigaste tillgång och således med utgångspunkt i 

den resursbaserade teorin utgöra källan till framgång.  
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1.5  Problemformulering 

Med syfte att erhålla en ökad förståelse av International Human Resource Management och mer 

specifikt strategin kring tillsättning av ledarpositioner, har vi i vår uppsats valt att dela upp 

problemformuleringen i ett huvudproblem och tre delproblem.  

1.5.1  Huvudproblem 

Baserat på vår problemdiskussion har vi identifierat ett huvudproblem som vi ämnar besvara i 
vår uppsats: 

 

 

Med utgångspunkt från ovanstående huvudproblem ämnar vi i vår uppsats skapa en förståelse för 

huruvida ledare med hjälp dess kompetenser kan bidra till företagets internationella framgång.   

1.5.2  Delproblem 

För att besvara huvudproblemet har vi definierat följande delproblem: 

 

 

Med den första delfrågan ämnar vi beskriva olika etableringsstrategier som företag kan tillämpa 

då de söker sig till utländska marknader. Tillföljd av vald etableringsstrategi medföljer olika 

ledarpositioner vilka vi ämnar identifiera. Vi anser att delfrågan är relevant då den lägger 

grunden för studiens fortsättning och således stödjer oss att besvara vårt huvudproblem. 

 

      

I delfråga två ämnar vi studera och analysera huruvida tillsättning av den internationella ledaren 

skiljer sig beroende på vald etableringsstrategi och marknadens karaktärsdrag. Vi ämnar även 

redogöra för de kompetenser och egenskaper som den internationella ledaren bör besitta för att 

leda företaget framåt. Delfrågan är relevant då vi anser att den stödjer oss att besvara 

huvudproblemet.  

Vilka ledarpositioner medför olika internationella etableringsstrategier? 

 

Vad prioriteras vid tillsättning av ledare för realisering av strategin? 

 

I vilken utsträckning kan ett företags strävan efter internationell framgång förstås 

genom dess ledare? 

 

INTRODUKTION 



     

9 

 

 

 

I delfråga tre ämnar vi beskriva de kompetenser hos ledaren som kan avgöra företagets framgång 

vid vald etableringsstrategi. Därav ämnar vi att identifiera de mest betydelsefulla interna 

resurserna inom företaget samt hur dessa förvaltas och vi anser således att delfrågan hjälper oss 

att besvara vårt huvudproblem.  

1.6  Syfte 

Med syfte att erhålla en ökad förståelse av International Human Resource Management och mer 

specifikt strategin kring tillsättning av ledarpositioner vill vi: 

 

 Beskriva International Human Resource Management och ledarrollens betydelse för 

företagets internationella framgångssträvan.  

 

 Analysera i vilken utsträckning tillsättningsstrategier av ledarpositioner på utländska 

marknader särskiljer sig.  

 

 Uppsatsen ämnar tillföra rekommendationer till företag som står inför uppgiften att 

tillsätta ledarpositioner utomlands samt förslag till fortsatt forskning av International 

Human Resource Management.  

 

1.7  Avgränsningar 

I vår uppsats har vi tillämpat en teoretisk avgränsning då vi har valt att lägga fokus på 

etableringsformer och ej internationaliseringsteorier då vi ämnar belysa länken mellan 

etableringsstrategin och de ledningsfunktioner som medföljer. IHRM är ett komplext ämne och 

vi har därför avgränsat vår studie till dess mest centrala del, det vill säga rekrytering.  Vi har i vår 

uppsats valt att fokusera på ledarpositioner då vi anser att ledarna inom företag har en större 

inverkan på beslutsfattande och företagets resultat än de operativa och administrativa 

funktionerna. Inom ramen för strategi har vi valt att utgå från det resursbaserade synsättet då det 

Vad är avgörande för framgång vid realisering av strategin? 
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stödjer det valda ämnet som påvisar att den mänskliga resursen är unik och anses vara företagets 

viktigaste tillgång och således bidra till konkurrenskraft.  

Vidare har vi valt att avgränsa våra empiriska källor till ett svenskt SMF; NORDEN Machinery 

och har således valt att bortse från utländska företag. Vi har även tillämpat en geografisk 

avgränsning genom att utse ett närbeläget företag i Kalmar med syftet att skapa ett nära 

samarbete och återkommande personliga möten. Då NORDEN har en global spännvidd har vi 

valt ut de marknader som särskiljer sig kulturellt, Sydostasien, Polen, Kina samt Ryssland och vi 

har därmed avgränsat vår empiri inom företaget. Detta har vi gjort i syfte att förstå vilka 

kompetenser den ansvarige ledaren bör besitta på respektive marknad.  

1.8  Disposition 

Nedanstående modell (figur 1) illustrerar uppsatsens disposition. Dispositionen som följer inleds 

med vårt metodkapitel som behandlar det metodval som vi har valt för uppsatsen, 

forskningsansats (2.2), forskningsmetod (2.3), forskningsstrategi (2.4), datainsamlingsteknik 

(2.5), undersökningskvalitet (2.6). Vår teoretiska referensram behandlar etableringsformer (3.1), 

strategier för internationell konkurrenskraft (3.2), International Human Resource Management 

(3.3) och strategier för tillsättning (3.4). I empirin presenteras de intervjuer vi utfört med vårt 

fallföretag och de fyra informanterna. Kapitlet inleds med VD Thomas Johansson (4.1) följande 

av marknadschef Björn Persson (4.2), försäljningschefer; Erik Heinrich (4.3), Marin Nauclér 

(4.4) och avlutas med Lars Hammarstedt (4.5). Vidare följer vår analys (5.1) och uppsatsen 

avslutas med de slutsatser vi kommit fram till i vår studie (6.1).  

  

 

 

 

 

 

INTRODUKTION 



     

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Uppsatsens disposition 

Slutsats 

    Teori                                                                                                                

Etableringsstrategier                                                                                       

Strategier för internationell konkurrenskraft                                                                                                                                    

International HRM                                                                                                             

Strategier för tillsättning av ledarposter i utlandet                                               

Empiri 

Analys 

  Huvudproblem                                                                                                                                                     
I vilken utsträckning kan ett företags strävan efter internationell framgång förstås genom dess 

ledare? 

 

Vilka ledarpositioner 
medför olika 

internationella 
etableringsstrategier? 

 

Vad är avgörande för 
framgång vid realisering 

av strategin? 

 

Vad prioriteras vid 
tillsättning av ledare för 
realisering av strategin? 
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2   METOD 

 

Metodkapitlet behandlar den metodologi som vi har tillämpat i uppsatsen. Inledningsvis 

presenteras en överskådlig modell av de metodval vi har arbetat utefter som följs av en 

redogörelse av vår vetenskapliga forskningsansats, forskningsmetod, forskningsstrategi samt 

datainsamlingsteknik. Kapitlet avslutas med ett resonemang kring undersökningens reliabilitet 

och validitet.  

 

2.1  Disposition av metodkapitlet 

 

 

 

Figur 2. Översikt av metodkapitlet 

Vi har valt att utgå från en abduktiv forskningsansats då teorin kring IHRM är begränsad och vi 

vill således med hjälp av empirin modifiera befintlig teori. Vidare har vi valt att antaga en 

kvalitativ forskningsmetod då vi anser den vara mest relevant för det ämne vi studerar, det vill 

säga företaget och dess ledare. Baserat på detta har vi valt att genomföra en fallstudie som 

forskningsstrategi. Datainsamling har skett i form av primär- och sekundärdata i syfte att erhålla 

en helhetsförståelse samt för att skapa ett djup i vår studie.  

I vår uppsats har vi valt att utgå från Merriam (2009; 1994) och Yin (2007) med avsikt att skapa 

en god förståelse kring forskningsmetoder och vi anser att de angivna författarna på ett 

pedagogiskt och ingående sätt beskriver vårt val av forskningsmetod. Som komplement har vi 

valt att studera Dubios och Gadde (2002) och Alvesson och Sköldberg (2007) , då de beskriver 

den abduktiva forskningsansatsen på ett adekvat sätt. Vidare har vi valt att använda en specifik 

metodbok (Anderson, 2004) som berör forskningsmetoder inom HRM vilket vi anser vara 

fördelaktigt för vår studie.  

Forskningsansats: 

Abduktion 

 

Forskningsmetod: 

Kvalitativ 

 

Forskningsstrategi: 

Fallstudie 

 

Datainsamlingsteknik: 

Sekundär- & 
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2.2  Abduktiv forskningsansats 

Samspelet mellan teori och praktik kan enligt Alvesson och Sköldberg (2007) klargöras med 

utgångspunkt från tre forskningsansatser med syfte att skapa nya eller omarbeta existerande 

teorier. Detta kan utföras genom deduktion, induktion och abduktion.  

Den induktiva forskningsansatsen kan beskrivas som ett tillvägagångssätt där ett flertal enskilda 

fall studeras och där samband som upptäcks inom fallen leder till generalisering. Den deduktiva 

forskningsansatsen utgår istället från en generell regel där forskaren deducerar en eller flera 

hypoteser som ska prövas genom en emirisk granskning (Alvesson och Sköldberg, 2007). Vi har 

valt att bortse från den induktiva och deduktiva forskningsansatsen då författarna menar att 

bristen med det induktiva synsättet är att underliggande strukturer eller situationer inte beaktas 

och därför anser vi att denna typ av ansats ej vara relevant för vår uppsats. Abduktion som 

forskningsstrategi tolkar empirin utifrån ett hypotetiskt mönster som sedermera styrks genom 

nya iakttagelser och sålunda skiljer sig abduktion ytterligare från den induktiva och deduktiva 

forskningsansatsen (Alvesson och Sköldberg, 2007). Dubios och Gadde (2002) menar att en 

abduktiv forskningsansats kan ses som en process där forskaren kombinerar den teoretiska 

referensramen med empiriska studier vilket kan leda till att befintliga teoretiska modeller 

modifieras. Även då abduktion utgår från empirisk fakta, förkastas inte de författade teorierna 

(Alvesson och Sköldberg, 2007). Den abduktiva forskningsansatsen innebär att den ursprungliga 

teoretiska referensramen ändras successivt och nya teoretiska infallsvinklar kan identifieras som 

ett resultat av de empiriska fynd forskaren gör då denne konfronteras med verkligheten (Dubios 

och Gadde, 2002). Genom en abduktiv ansats sker forskningsprocessen växelvis mellan teori och 

empiri och altereringen däremellan kan således fungera som inspirationskälla och möjligheten att 

finna nya mönster. Det abduktiva synsättet utgör en komplex kombination av de induktiva och 

deduktiva forskningsansatserna (Alvesson och Sköldberg, 2007). Författarna påvisar vikten av 

att förstå att metoden innehåller egna moment och inte endast utgör en blandning av de två. 

Dubios och Gadde (2002) poängterar att den abduktiva ansatsen handlar mer om att förfina 

existerande teorier än att generera nya teorier. 

I vår uppsats har vi valt att antaga en abduktiv forskningsansats eftersom vi ämnar skapa en 

djupare förståelse kring IHRM och tillsättningsstrategier. Då teorin som berör ämnet är knapp 

och utifrån vår insamlade empiri vill vi tillföra nya infallsvinklar till teorin och därmed förstärka 

METOD 



     

14 

 

dess giltighet. I ett tidigt skede under insamlingen av vår empiri insåg vi att vi behövde 

komplettera vår teoretiska referensram med ett resonemang kring erfarenhetsbaserad kunskap då 

detta främst utgjorde den kunskap som våra informanter besitter. I syfte att komma fram till en 

verklighetstrogen och djup analys samt för att kunna ge brukbara rekommendationer ansåg vi att 

detta var en nödvändighet. Vidare är abduktion som forskningsansats lämplig för fallbaserade 

undersökningar av den orsaken att ansatsen skapar en ingående förståelse och kunskap om det 

aktuella fallet (Alvesson och Sköldberg, 2007), vilket vi anser är avgörande i vår uppsats. 

2.3  Kvalitativ forskningsmetod 

Inom forskningen urskiljs två övergripande typer av forskningsmetoder genom en kvalitativ- 

samt en kvantitativ metod (Merriam, 2009). Vi har valt att använda en kvalitativ metod då den 

utgör ett ypperligt tillvägagångssätt för att undersöka och förstå en annan persons erfarenheter. 

Vi har valt att bortse från den kvantitativa metoden som syftar till kvantifiering och 

frågeställningar såsom ”hur många, hur mycket” då vi anser att vår studie bäst undersöks med 

hjälp av analys, mening och förståelse. Detta stöds av Anderson (2004) som menar att den 

kvalitativa forskningen är lämplig då forskare ämnar studera frågor som berör HRM. Kvalitativ 

forskning ämnar förstå hur människor tolkar sina erfarenheter, uttrycker sitt kroppsspråk samt 

vilken mening som tillskrivs de upplevelser de tagit del av. Intervjuer, observationer och 

analyser är exempel på centrala aktiviteter inom kvalitativ forskning vilka är aktiviteter som vi 

har tillämpat i vår uppsats. Kvalitativa studier används då det saknas teori inom det aktuella 

området eller när existerande teorier misslyckas att beskriva fenomenet på ett adekvat sätt 

(Anderson, 2004), något som vi upplever vara fallet kring IHRM. 

2.3.1  Förbehåll kring kvalitativ forskningsmetod 

Den kritik som främst har riktats mot den kvalitativa forskningsmetoden är att den anses vara 

mindre representativ då en djup studie av tämligen få enheter ej kan generaliseras till skillnad 

från en kvantitativ metod där resultaten är mer generaliserbara. Vidare kan forskarens identitet, 

bakgrund och egna övertygelser påverka analysen och studiens slutsatser då tolkningar överlag är 

subjektiva. Det finns även en risk inom den kvalitativa forskningen att förklaringen blir 

förenklad och att forskaren sållar bort mindre relevanta delar vilket kan leda till ett tvivelaktigt 

resultat (Denscombe, 2009).  I skrivandet av vår uppsats har vi haft dessa förbehåll i åtanke men 

METOD 



     

15 

 

då vi ej ämnar generalisera eller mäta resultatet anser vi att kritiken inte anbelangar oss då den 

kvalitativa metoden utgör det mest relevanta tillvägagångssättet för att skapa en förståelse för 

vårt ämnesval i vår uppsats.  

2.4 Forskningsstrategi 

Det finns olika typer av forskningsstrategier för att samla in empirisk information såsom 

fallstudier, enkätundersökningar och analys av källmaterial. Varje forskningsstrategi har för och 

nackdelar som är viktiga att beakta och det är även viktigt att noggrant definiera 

problemformuleringen då den kan bidra till vilken typ av forskningsstrategi som ska tillämpas 

(Yin, 2007).  

Vi har valt att använda oss av fallstudie som forskningsstrategi då att vi anser att den tillför en 

grundlig förståelse av ledarpositionernas kunskaper och erfarenheter inom vårt fallföretag. Enligt 

Yin (2007) möjliggör forskningsmetoden att se helheten i verkliga händelser exempelvis i 

organisations- och lednings processer, samt internationella relationer.  Vidare menar Yin (2007) 

att styrkan i en fallstudie är strävan efter att uppmärksamma ett eller flera beslut, anledningarna 

till varför besluten togs samt hur de genomfördes och vilka resultaten blev. Detta medför att 

forskare på djupet kan studera företeelsen och samspelet mellan faktorer och händelser. Vi anser 

att det är en stark kontrast mellan personliga möten och enkätundersökningar och tror att 

forskaren i större utsträckning distanserar sig till undersökningsobjektet. Vidare söker vi i vår 

studie personliga erfarenheter och upplevelser och vi ämnar därför inte att generalisera våra 

slutsatser. Utefter vår problemformulering, där vi syftar till att undersöka betydelsen av ledarens 

roll för företags internationella framgång anser vi att fallstudie är den mest relevanta 

forskningsstrategin för att skapa en förståelse. Vi anser även att en fallstudie kan hjälpa oss att 

tillföra nya aspekter till den aktuella IHRM teorin.  

2.4.1 Utformning av fallstudien  

Yin (2007) menar att forskningsansatsens design är betydelsefull då denna utgör en 

sammanlänkande logik där information som insamlas av forskaren ska förenas med de 

frågeställningar som formulerats i undersökningen.  Forskaren ska även ta ställning till vilken typ 

av fallstudie som är mest lämplig för forskningssyftet. Yin (2007) påpekar att det bör undvikas 
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att se på fallstudien som endast en isolerad forskningsform och att forskaren därför ska beakta 

olika varianter av fallstudier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att på ett pedagogiskt vis beskriva dessa varianter delar Yin (2007) upp de olika typerna i två 

begreppspar, men påvisar samtidigt att gränsen mellan fall och dess kontext är vag. Det första 

paret består av enfallsstudier eller flerfallstudier och det andra begreppsparet utgörs av den eller 

de analysenheter som används och skiljer mellan holistisk respektive flera analysenheter (figur 

3). Det andra begreppsparet kan integreras med enfallsstudier och likaså med flerfallstudier. I vår 

uppsats har vi tillämpat den andra utformningen av fallstudie; enfallsstudie med flera 

analysenheter då vi konstaterar att denna typ av utformning är av störst relevans för att på bästa 

sätt besvara vår frågeställning och uppfylla uppsatsens syfte. Genom att studera ett flertal 

analysenheter inom samma företag kan vi skapa oss en flerdimensionell bild och identifiera de 

kunskaper som finns inom företaget. Vi har därför analyserat tre olika nivåer med följande 

funktioner; företagets VD som ansvarar för tillsättning av ledarpositioner samt marknadschef och 

försäljningschefer som ansvarar för olika internationella marknader och medföljande strategier. I 

vår studie utgör de tre nivåerna, det vill säga ledarpositionerna, de olika analysenheterna. Vi 

Figur 3. Grundläggande typer av design för fallstudier (Yin, 2007) 

Kontext 

Kontext 

Kontext Kontext 

Kontext Kontext 

Enfallsdesign Flerfallsdesign 

Holistisk  

utformning 

 

Flera           

analysenheter 

 

Fall 

Fall 

 

Fall Fall 

Fall Fall 

Analysenhet 

Analysenhet 

Analysenhet Analysenhet 

Analysenhet Analysenhet 

METOD 



     

17 

 

anser att kombinationen av dessa funktioner kan bistå oss med ett nära samarbete och hjälpa oss 

att skapa en mer ingående förståelse. Vi anser att VD:n kan bistå oss med en övergripande bild 

av företagets struktur, huruvida tillsättning av area sales managers (områdesansvariga såsom 

marknadschef och försäljningschefer) sker samt vad företaget prioriterar vid tillsättning av 

sådana tjänster. Då vi ämnar studera i vilken utsträckning ledarens betydelse har för företagets 

internationella framgång har vi valt att identifiera ledare inom NORDEN som marknads- och 

försäljningschefer. Vidare anser vi att marknadschefen samt försäljningschefer kan delge oss 

detaljerad information om de olika etableringformer som används samt vilka 

tillsättningsstrategier som medföljer på de olika marknaderna. Vi tror att informanterna kan bistå 

oss med kunskapen om hur företaget hanterar distansen mellan huvudkontor och respektive 

utländsk marknad samt bidra till en förståelse för i vilken utsträckning ledaren bidrar till 

företagets framgång.  

2.4.2 Förbehåll kring fallstudie som forskningsstrategi  

Den kritik som har riktats mot fallstudier som forskningsstrategi har berört trovärdigheten i de 

generaliseringar som görs utifrån fallstudies resultat. Bristen på stringens har medfört att forskare 

allt för ofta har genomfört fallstudier som ej har följt systematiska procedurer eller låtit skevheter 

påverka forskningens resultat och slutsats. De forskare som utför fallstudier måste även försäkra 

sig om att tillkännage alla rön och belägg på ett öppet och ärligt sätt (Merriam, 2009; Yin, 2007; 

Anderson, 2004). En enfallsstudie kräver stor noggrannhet för att minimera risker av att ge en 

missvisande bild eller att sidospår successivt växer fram, något som enligt Yin (2007) kan 

undvikas genom tillämpning av en flerfallsstudie. För att undvika detta har vi i vår studie 

formulerat ett antal underfrågor som utgör ett hjälpverktyg för oss att bibehålla fokus genom 

studien. Då vi i vår uppsats inte ämnar generalisera de slutliga resultaten anser vi att detta inte 

utgör något problem i vårt fall och argumenterar därför att en fallstudie är en passande 

forskningsstrategi. 

2.4.3 Val av fallföretag- NORDEN Machinery  

I vår uppsats utgörs den empiriska källan främst av intervjuer med VD, marknads- och 

försäljningschefer från NORDEN Machinery (NORDEN) men även av information som 

anskaffats från företaget. Vi baserade vårt val av företag på följande kriterier; att företaget är 
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internationellt kända och verksamma på ett flertal olika internationella marknader, att företaget 

till storlek kan kategoriseras bland svenska SMF (färre än 250 anställda) samt att företaget har 

sitt huvudkontor beläget i Kalmar. Vi utsåg därför NORDEN som fallföretag då det uppfyller 

ovanstående kriterier då det är ett erkänt framgångsrikt internationell företag med en ledande 

position inom tubfyllningsbranschen samt att dess närhet möjliggjorde ett nära samarbete med ett 

flertal personliga möten. Vi ämnade få intressanta synpunkter på organisatoriska rutiner och 

tillsättningsstrategier av ledarpositioner vilka vi i uppsatsen definierar som marknads- och 

försäljningschefer. Vidare var vår avsikt att erhålla en förståelse för i vilken utsträckning 

ledarens roll har bidragit till NORDENs världsledande position inom dess bransch. Vi anser att 

de personliga mötena och de intervjuer vi har utfört har gett oss en god inblick i företagets 

strategi och bidragit till en djupare förståelse för företagets förväntningar på marknads- och 

försäljningscheferna samt hur tillsättningen av dessa sker.   

NORDEN är etablerat inom tillverkningsindustrin och producerar tubfyllningsmaskiner. 

Företaget har varit verksam inom branschen sedan 1934 och tillhörde ursprungligen Arenco och 

Swedish Match men blev ett självständigt, privatägt företag år 1980. Idag tillhör NORDEN ett 

italienskt företag, COESIA och har 180 anställda i Kalmar samt 40 anställda inom det externa 

försäljningsnätverket. NORDEN har kunder i över 60 länder och uppskattningsvis går 95 procent 

av alla maskiner på export. Företagets årliga omsättning uppgår till ca 400 miljoner SEK och i 

dag är NORDEN världsledande inom tubfyllningsindustrin.  

Följande personer inom NORDEN Machinery har deltagit i vår studie; 

 Thomas Johansson; VD och ansvarig för tillsättning av ledande positioner i Sverige och 
utomlands. 

 Björn Persson; Marknadschef och ansvarig för försäljningsorganisationen inom företaget samt 
försäljningschef för Sydostasien. 

 Erik Heinrich- Försäljningschef för Polen 

 Martin Nauclér – Försäljningschef för Kina  

 Lars Hammarstedt- Försäljningschef för Ryssland 
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2.5 Datainsamlingsteknik  

Det finns två typer av datainsamlingstekniker; sekundär- och primärdata (Anderson, 2004). I vår 

uppsats har vi främst valt att använda oss utav primärdata i form av intervjuer men även av 

sekundärdata. Ytterligare har vi kontaktat två rekryteringsbyråer, X och Y via e-mail för att 

erhålla prisuppgifter rörande tillsättning av ledarposter.  

2.5.1  Sekundärdata 

Anderson (2004) definierar sekundärdata som information som blivit genererad på annat håll 

med ett annat syfte men kan användas för ökad förståelse för ett bredare användningsområde. 

Fördelen med sekundärdata är att forskaren kan ta del av ett flertal författares tidigare studier och 

resultat och kan på så vis identifiera framtida forskningsområden. Emellertid menar Kvale 

(1997) att det är svårt att fastställa kvalitet och tillförlitlighet för sekundära källor och kräver 

därför att forskaren är uppmärksam vid behandling av dessa. Vi har i vår studie beaktat denna 

kritik och vi har därför använt sekundärdata i form av en företagspresentation som vi tog del av 

vid ett tidigare studiebesök (mars 2010) i annat syfte. Vi har valt att använda denna information 

för att erhålla en fullständig bakgrundsbild av företaget.  

2.5.2  Primärdata 

Kvale (1997) påvisar att intervju som primärkälla genererar i djupare förståelse och grundliga 

kunskaper kan erhållas genom lyhördhet från intervjuaren samt berikas med informanternas egna 

erfarenheter. Intervjuer, fältunderökningar och observationer är olika typer av primärdata och 

anses vara mer trovärdig än sekundärdata då informationen upptas direkt från källan (Merriam, 

2009). I vår empiriska datainsamling har vi främst använt oss av primärdata i form av personliga 

intervjuer med avsikt att få ta del av informanternas erfarenheter och kunskaper samt att utforska 

IHRM och dess aktiviteter i praktiken. Vi har genomfört personliga intervjuer med NORDENs, 

marknadschef Björn Persson ansvarig för säljorganisationen samt försäljningschef för 

Sydostasien, försäljningschef; Erik Heinrich ansvarig för Polen, Martin Nauclér försäljningschef 

för Kina samt Lars Hammarstedt försäljningschef för Ryssland. Dessutom har vi genomfört två 

telefonintervjuer med VD Thomas Johansson, ansvarig för tillsättningen av marknads- och 

försäljningscheferna. Att tillämpa telefonintervjuer var det enda möjliga alternativet inom 

tidsramen för vår uppsats. Vi har medvetet utsätt de tidigare nämnda ledningsfunktionerna då vi 
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ämnar undersöka ledarens betydelse för NORDENs internationella framgång. Då informanterna 

har stort inflytande i beslutsprocesser samt har en nära relation till utländska marknader anser vi 

att dessa personer bäst kan tillgodose oss med relevant information. Vi anser att deras 

erfarenheter och kompetenser är värdefulla inslag till vår analys av ledarens betydelse och vidare 

bedömer vi att antalet informanter fyller det behov av empiri som är skäligt för uppsatsens 

omfattning.  

Vi valde att träffa marknads- och försäljningscheferna var för sig i syfte att ge utrymme och låta 

dem tala fritt om respektive marknad och erfarenheter och därigenom undvika att bli färgad av 

kollegornas svar. Samtliga personliga intervjuer genomfördes på NORDENs kontor i Kalmar, 

och intervjun varade ungefär i en timme. Vi skickade samtliga informanter identiska 

intervjuguider, med undantag för VD:n där frågor rörande tillsättning av tjänster tillades. Detta 

skedde i god tid innan avtalad tid för intervjun i syfte att ge dem tid att reflektera över de frågor 

vi tänkt ställa samt för att förhoppningsvis kunna ge berikande svar. Samtliga intervjuer spelades 

in digitalt samt att vi under intervjuernas gång förde anteckningar i avsikt att fånga de visuella 

uttryck som inte går att fånga via digital upptagning. Efter det att intervjuerna genomfördes har 

vi ordagrant skrivit ned dem i syfte att kunna återge informanternas skildringar på ett korrekt vis. 

Detta är även något som Merriam (1994) rekommenderar eftersom ordagrann utskrift av 

inspelade intervjuer utgör grunden till en god analys.   

Enligt Kvale (1997) finns olika dimensioner av forskningsintervjuer som skiljer sig åt beroende 

på graden av struktur, alltifrån standardiserade frågor till en fri och öppen struktur. En semi-

strukturerad intervju innehåller en viss struktur i form av nedskrivna huvudområden vilka utgör 

en stödjande funktion (Merriam 1994). Vi har valt att tillämpa en semi-strukturerad intervju då vi 

anser att denna intervjustruktur är lämplig eftersom utrymme ges till informanterna att utveckla 

sina svar och på så vis bidra till en mer levande intervju. I vår intervjuguide har vi därför valt att 

dela in frågorna i fem huvudkategorier med underfrågor som ytterligare stöd. Vi har även tagit 

del av Kvale’s (1997) guide för kvalitativa intervjuer för att undvika att ställa ledande frågor och 

på så vis influera informanterna.   
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2.6 Undersökningskvalitet 

Enligt Yin (2007) finns fyra kriterier för bedömning av forskningsdesignens kvalitet; 

begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet och reliabilitet. Vid bedömning av 

forskningsstudier utgör validitet och reliabilitet de essentiella faktorerna och enligt Merriam 

(1994) strävar all forskning efter att uppvisa ett giltigt och hållbart resultat. Den viktiga länken 

utgörs av sambandet mellan studiens utformning och dess resultat där validitet innebär giltighet 

och reliabilitet innebär pålitlighet (Yin, 2007).   

2.6.1  Validitet 

Validitet kan beskrivas som tillförlitligheten av en studie och ska utgöra ett starkt stöd för de 

tolkningar som görs därefter. Intern validitet behandlar i vilken utsträckning forskarens slutsatser 

stämmer överrens med verkligheten och för att uppnå intern validitet får forskaren inte värdera 

det han ser utan direkt återge den bild av verkligheten han beskådar (Merriam, 1994). I syfte att 

öka validiteten i en fallstudie bör forskaren jämföra olika mönster, använda logiska modeller och 

belysa rivaliserande förklaringar (Yin, 2007). Vi har i vår uppsats tagit del av ett stort litterärt 

omfång och identifierat huvudförfattare inom IHRM i syfte att uppta genuin data för att skapa en 

trovärdig och adekvat referensram. Vi har även utbytt e-mail korrespondens med Dr. Randall vid 

University of Aberdeen, Skottland som är specialiserad på ämnet Human Resource Management 

och internationell rekrytering för att få stöd att identifiera problematiken och därigenom finna 

relevant litteratur.  I samråd med vår handledare har vi även utformat den intervjuguide som vi 

har tillämpat under intervjuerna med vårt fallföretag.  De tidigare nämnda handlingarna har 

utförts i syfte att i största möjliga mån säkerhetskälla validiteten i vår uppsats.  

Den externa validiteten avgör i vilken utsträckning de resultat från en studie kan användas i 

andra situationer, det vill säga hur generaliserbara den är. Kritiker hävdar att problematiken kring 

extern validitet i fallstudier utgörs av begränsningen till generalisering då endast ett eller ett fåtal 

fall studeras (Yin, 2007). Då vi i vår uppsats ej ämnar generalisera utan istället har för avsikt att 

skapa en förståelse för det enskilda fallet anser vi därför att kritiken kring fallstudier och 

generalisering inte utgör någon större problematik i vårt fall.  
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2.6.2  Reliabilitet 

Reliabilitet utgör det verktyg som mäter tillförlitligheten för en specifik metod eller handlingssätt 

och som ska ge samma utfall vid olika tidpunkter men under identiska förhållanden (Merriam, 

1994).  I likhet menar Yin (2007) att studien bör utformas på ett sådant sätt att ytterligare 

forskare ska kunna uppnå samma resultat vid samma tillvägagångssätt.  

Den kvalitativa intervjun har mött kritik rörande metoden i sig, om den är vetenskaplig eller ej 

samt att den inte är tillförlitlig då den anses vara subjektiv och ej generaliserbar (Kvale, 1997). 

Eftersom vi eftersträvar att grundligt undersöka och skapa förståelse för det fall vi studerar, ta del 

av andra individers erfarenheter och inre förmågor, anser vi att det skulle vara att tillämpa en 

annan metod. För att uppnå reliabilitet i vår fallstudie har vi använt oss av samma frågemall när 

vi har intervjua de fyra försäljningscheferna samt en separat ämnad för företagets VD. Vi har 

bifogat samtliga intervjuguider som vi har använt, vilket förhöjer uppsatsens reliabilitet. 
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3   TEORETISK REFERENSRAM 

I teorikapitlet presenteras uppsatsens teoretiska referensram som inleds med en beskrivning av 

olika etableringsstrategier som företag kan tillämpa samt hur strategier för att nå 

konkurrenskraft kan utvecklas. Vidare behandlas International Human Resource Management 

och dess essentiella delar och kapitlet avslutas med tillsättningsstrategier av ledarposter i 

utlandet.

 

3.1  Etableringsstrategier 

I takt med att företag växer och dess internationella aktiviteter blir mer omfattande, utvecklas 

företaget stegvis mot en alltmer internationaliserad verksamhet. När företaget har valt vilken 

marknad som ska penetreras tillkommer ytterligare en viktig aspekt, nämligen på vilket sätt 

företaget ska verka på den nya marknaden (Hollensen, 2007). Tillvägagångssätten och tidsplanen 

skiljer sig åt då en del företag har en lång mognadsprocess innan de internationaliserar 

verksamheten medan andra företag väljer att/ eller har bättre förutsättningar att internationalisera 

verksamheten snabbt (Dowling och Welch, 2004). Detta kan förklaras då externa och interna 

faktorer influerar företagets val av etableringsmetod och de interna faktorerna kännetecknas av 

företagets storlek, tidigare internationell erfarenhet samt produktens karaktärsdrag (Woods, 

1995). Då företaget har stor kapacitet, tidigare internationell erfarenhet och då produkten innehar 

konkurrensfördelar så är sannolikheten stor att företaget väljer att bevara kontrollen över 

värdekedjan och internalisera sin verksamhet. Då företaget har begränsade resurser och föga eller 

ingen tidigare internationell är ofta det mest relevanta beslutet att förlägga funktioner på en 

utomstående part. De externa faktorerna som influerar företagets val av etableringsform är den 

nya marknadens storlek och tillväxt, konkurrens, kulturella skillnader, osäkerheter kring 

marknaden och efterfrågan samt tillgången till distributionskanaler. De faktorer som talar för 

internalisering är; direkta eller indirekta handelsbarriärer, begränsad tillgång till 

distributionskanaler samt då marknaden har ett stort geografiskt omfång och har en stark tillväxt. 

Ju större marknaden är och ju starkare tillväxt desto mer troligt är det att företag väljer att 

kontrollera hela värdekedjan för att behålla kontroll och kunna agera mer effektivt på 

marknaden. Under förhållanden där det råder stora kulturella skillnader mellan marknaderna och 

osäkerheter kring marknaden och dess efterfrågan är det lämpligt att ta hjälp av en extern aktör 
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och förlägga valda funktioner på denne för att minimera risker (Hollensen, 2007, Woods, 1995). 

Det finns tre huvudtyper av etableringsformer; export, samarbetsbaserad metod och hierarkisk 

metod. Beroende på vilken typ av kunskap som finns inom företaget samt i vilken utsträckning 

kontroll, flexibilitet och risktagande efterfrågas värderas de olika etableringsformerna 

annorlunda (Hollensen, 2007).   

3.1.1  Export 

Export innebär att ett företags produkter tillverkas på hemmamarknaden och transporteras sedan 

direkt eller indirekt till den utländska marknaden. Export är en etableringsmetod som medför stor 

flexibilitet och ett litet risktagande och Dowling och Welch (2004) i likhet med Hollensen (2007) 

hävdar att export är det vanligaste tillvägagångssättet för SMF i uppstartningsfasen av sin 

internationaliseringsprocess. Export anses gynna de små företagen med begränsade resurser och 

ofta föga internationell erfarenhet då ringa engagemang och kapital behöver investeras. 

Företagen kan välja att exportera deras produkter direkt till den utländska marknaden eller 

indirekt via en inhemsk aktör i form av ett exporthus eller exportagent (Hollensen, 2007). Då 

företag väljer att sälja produkter direkt till internationella kunder kan de ta hjälp utav en agent 

eller distributör som sedan säljer produkterna vidare på den nya marknaden. Att anlita en agent 

kan vara fördelaktigt om företaget efterfrågar kunskap om kunderna och mer kontroll över 

distributionen tillskillnad från att anlita en distributör då företaget har föga inverkan på hur 

produkten distribueras och prissätts på den utländska marknaden. Agenten kan bistå företaget 

med fördelar såsom god lokal kännedom, språkkunskaper samt tillgång till ett existerande 

nätverk vilket ofta kan vara helt avgörande för handel på utländska marknader. Agentens primära 

roll i utlandet är att söka upp nya kunder till det exporterande företaget och eftersom agenten 

agerar som förmedlare äger inte denne produkten utan får ersättning i form av provision (Hill, 

2003). Då företag är engagerade i internationella affärer ökar också behovet av att ha en ledare 

som är kapabel att ansvara för exporten och kontakterna på den utländska marknaden. Export 

kräver kunskap om förpackningsteknik, transport, finansiering, försäkring och språkkunskaper 

(Woods, 1995) och Dowling och Welch (2004) menar att det ofta handlar om en inhemsk 

kandidat från företaget, ofta av företagets marknadsansvarig som får stå ansvarig även för 

exporten. 
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3.1.2  Samarbetsbaserade metoden  

Den samarbetsbaserade metoden särskiljer sig från export och den hierarkiska metoden då denna 

innebär ett gemensamt ägande, delad risk mellan moderbolaget och det lokala företaget och 

därmed även delad kontroll. Samarbetsmetoden kan exemplifieras som ett arrangemang via 

licensavtal, franchising eller joint-ventures (sammanslagning). Ett licensavtal är ett alternativ då 

företaget vill etablera lokal produktion utomlands utan finansiella investeringar.  Detta kan 

förklaras genom att en licensgivare överlåter rättigheter till ett annat företag att producera 

produkten och använda varumärket men äganderätten kvarstår. Licensavtal ger på så sätt 

inkomster för en produkt som redan har utvecklats och dessa extra inkomster kan förläggas på ny 

produktutveckling samt att företaget med hjälp av det lokala företaget kan etablera produkter på 

marknader som annars varit stängda tillföljd av höga tullar och importkvoter.  Nackdelar med att 

tillämpa licensavtal är minskad kontroll över hur produkten distribueras samt att då licenstiden 

utgår kan parterna komma att bli konkurrenter. Franchising innebär att ett företag säljer sitt 

affärskoncept med tillhörande varumärke, ofta till mindre företag som är i uppstartningsfasen 

och ej har tidigare erfarenheter (Dowling och Welch, 2004; Hill, 2003).  

Franchising inger större kontroll tillskillnad från ett licensavtal företag emellan och ger 

möjligheter att penetrera nya marknader snabbt och i en större skala. Franchisingavtal innebär 

emellertid kostnader för att utveckla internationella marknadsföringskampanjer och kostnader för 

att finna rätt franchisepartner (Hollensen, 2007). Då konkurrensen på den internationella 

marknaden ökar, tilltar även antalet sammanslagningar utav företag. De internationella företaget 

bistår med finansiella resurser, teknologi eller produkter och det lokala företaget bistår med de 

kunskaper och färdigheter som krävs för att göra affärer på marknaden. Genom 

sammanslagningar kan företag på snabbt penetrera nya marknader och dra nytta utav varandras 

teknikiska och personella kompetenser vilket kan resultera i att konkurrenskraften kan komma att 

förstärkas (Morrow et al., 2005). Problematiken i internationella joint-ventures (IJV) men även 

för samarbeten överlag är frågan om kontroll då resurser såsom kunskaper, färdigheter och 

rutiner är svåra att överföra mellan parterna på ett effektivt sätt och för att lyckas måste 

organisatoriska rutiner och system utvecklas (Schuler et al., 2004). 
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3.1.3  Hierarkisk metod 

Genom en hierarkisk etableringsform tillskrivs företaget full kontroll över verksamhetens alla 

delar och beslutsfattande men kontrollen medför begränsad flexibilitet. Företaget kan välja att 

etablera ett lokalt försäljningskontor, flytta den egna produktionen eller att etablera ett 

dotterbolag på den utländska marknaden (Hollensen, 2007). Den hierarkiska etableringsmetoden 

innebär stora investeringar i kapital och personal samt stora risker då företaget interagerar direkt 

med lokala aktörer såsom kunder, konkurrenter, distributörer och lokala beslutsfattare vilket 

kräver kompetenser hos företagsledningen både språkmässigt men även hur distansen mellan 

företaget och den lokala marknaden skall hanteras. Genom att ha en lokal närvaro på utländska 

marknader kommer företaget närmare kunderna och skapar en större förståelse för dess behov. 

Etableringsmetoden gynnar även företag med komplexa produkter eller där erfarenhetsbaserad 

kunskap är central genom den totala kontrollen som på så vis skyddar den egna verksamheten. 

Då företag äger dotterbolag eller försäljningskontor är det ytterst viktigt att etablera rutiner och 

system för att ta tillvara på den kunskap som finns hos de olika dotterbolagen och frågor rörande 

tillsättning av ledartjänster står därför i fokus. Företagen kan välja att tillsätta ledarpositioner 

med befintligt anställda från huvudkontoret, ledare från lokala marknaden eller tillsätta 

ledarpositioner med en ledare från ett tredje land beroende på vilka strategier som företaget har 

(Dowling och Welch, 2004). I syfte att bibehålla visioner och gemensamma strategiska mål 

eftersom det är viktigt att få företagets internationella verksamheter världen över att sträva åt 

samma fall vilket utgör en komplex uppgift för företagsledningen (Hill, 2003).   

Sammanfattningsvis, att göra internationella affärer skiljer sig från att göra affärer på 

hemmamarknaden då länders karaktärsdrag är olika och de problem och utmaningar som ledare 

möter är mer omfattande i en internationell kontext. Beroende på företagets tillgängliga resurser 

och typ av marknad tillämpas olika etableringsstrategier vilket således medför olika 

tillsättningsstrategier för ledarposter i utlandet. (1) Inom det exporterande företaget finns behovet 

av en ledare, vanligtvis en marknads/försäljningsansvarig som förvaltar de utländska kontakterna 

samt underhåller affärsrelationer. (2) Den samarbetsbaserade etableringsmetoden innebär att 

kunskaper och rutiner länkas samman inom företagen vilket kräver större kontroll för att 

bibehålla kärnkompetenser och således skapas behovet av en kompetent ledningsfunktion samt 

organisatoriska rutiner. (3) Den hierarkiska etableringsmetoden medför full kontroll över 
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verksamhetens alla delar och ställer därmed höga krav på den internationella ledaren att 

interagera med lokala aktörer i harmoni med globala strategier. Behovet av HRM ökar ju mer 

företaget engagerar sig i internationella affärer då behovet av kommunikation och vägledning är 

väsentligt, således är ledningsfunktionen särskilt viktigt för att skapa en hållbar och framgångsrik 

organisation. 

3.2  Strategier för internationell konkurrenskraft  

Tillföljd av att fler företag internationaliseras och etablerar verksamheter på marknader med 

större tillgång till förmånliga resurser ökar konkurrenskraften i form av lägre 

produktionskostnader och därmed fallande priser. Dagens affärsklimat speglar dessutom en 

snabbare innovationstakt som resulterar i kortare produktlivscykler vilket kräver ständiga 

förbättringar och eminenta strategier av företagen för att lyckas överträffa konkurrenter (Bartlett 

och Ghoshal, 2002). Under 1990-talet inträffande en förändring i synen på strategi och fokus 

skiftade från förtegets externa miljö till de interna aspekterna av företaget. Detta växte fram 

tillföljd av att omvärlden blev alltmer dynamisk och kunders preferenser ändrades snabbt, likaså 

konkurrenters strategier. Under samma era växte tankesättet ’think global - act local’ fram och 

var en uppmaning till internationella ledare att låta de utländska dotterbolagen verka mer fritt för 

att möjliggöra lokal anpassning och skapa djupare förståelse för de regionala efterfrågningarna 

(Tung, 1998). För att förstå hur konkurrenskraft uppkommer måste först en förståelse för hur 

konkurrensfördelar skapas:  

”När två eller fler företag konkurrerar på samma marknad innehas 

konkurrensfördelar om det ena företaget har en tydligt högre lönsamhetsnivå 

(eller potential till att tjäna) i förhållande till rivalerna” - Grant, 2002 

Begreppet framgång enligt Hatch (2002) präglas av mångtydighet och kan vara svårt att fastslå 

huruvida ett företag är framgångsrikt eller inte då företagets mål ständigt flyttas och 

indikationerna modifieras. Framgång har ett flertal innebörder beroende på kontext och ökad 

försäljning, större marknadsandelar eller långsiktiga affärsrelationer är möjliga definitioner på 

framgång (Hatch, 2002). Penrose (1995) konstaterar att framgång inte endast handlar om 

beräknad vinst och menar att för att anses framgångsrik måste en ny verksamhet och de 

befintliga resurserna inom företaget visa sig vara av bättre användning i jämförelse med 
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alternativ tillämpning. I Porter’s (1985) mening avgörs framgång eller förlust av företagets 

förmåga att hantera konkurrens och företag bör därför etablera en strategi som är lönsam och 

samtidigt hållbar för att stå emot befintliga och potentiella konkurrenter. Vidare hävdar Porter 

(1985) att konkurrensfördelar är förmågan att skapa ett värde för kunderna i form av att erbjuda 

lägre priser, unika produkter eller tjänster som är bättre än de konkurrerande företagen. Grant 

(2002) menar å andra sidan att då företagens fokus ligger på att vinna kostnads- och 

differentierings fördelar finns tendenser att konkurrenter snabbt använder liknande strategier. Då 

risken för drastiska förändringar i företagets externa miljö är stor, desto mer betydelsefulla blir 

de interna resurserna för att säkerhetsställa en långsiktig och hållbar strategi (Grant, 2002).   

3.2.1 Det resursbaserade synsättet 

I Wernerfelt’s studie från 1984 påvisas betydelsen av organisationens interna resurser och hur de 

kan bidra till en ökad konkurrenskraft. Tillsammans med Barney’s studie (1991) ledde denna 

approach fram till ett nytt synsätt på strategi; det resursbaserade synsättet. Den resursbaserade 

teorin fokuserar istället på relationen mellan organisationens interna kapacitet i form av de 

anställdas kompetenser och företagets prestanda. Barney (1991) har identifierat tre typer av 

resurser och dessa består av fysiska, mänskliga och organisatoriska resurser. Till de fysiska 

resurserna hör företagets anläggningstillgångar, geografiska placering och tillgången till 

råmaterial. De mänskliga resurserna kännetecknas av personalens erfarenheter, omdöme och 

möjligheter till vidareutbildning. De organisatoriska resurserna klassificeras som rapport- och 

planeringssystem, organisationsstruktur samt förmågan till koordination och kontroll. Resurser 

bör vara värdefulla i den mån att de hjälper företaget att på bästa sätt ta tillvara på de möjligheter 

som erbjuds samt måste resurserna även hjälpa till att minimera externa hot. Nyckeln till 

lönsamhet kommer inte från att göra detsamma som andra företag utan att nyttja olikheter och 

för att företagets resurser ska frambringa konkurrensfördelar måste dessa vara unika. Dessutom 

ska resurserna ej vara imiterbara då konkurrenskraften försvinner om konkurrenter lyckas 

kopiera resurserna. Det är svårt för konkurrerande företag att imitera då enskilda individer bidrar 

med unika egenskaper som tillsammans med andra bidrar till att utveckla en kompetent bas.  För 

att det enskilda företagets resurser ska framkalla konkurrenskraft får de inte heller vara 

ersättningsbara då substitut för en resurs innebär ett hot och kan reducera företagets framgång 

(Barney, 1991).   
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Det är diskuterat huruvida mänskliga resurser är ersättningsbara och sett ur ett kort tidsperspektiv 

kan de mänskliga resurserna ersättas av exempelvis teknologi.  Sett ur ett långsiktigt perspektiv 

så är mänskliga resurserna oslagbara då teknologi snabbt blir förlegad och de mänskliga 

resurserna kan istället användas till att utveckla nya innovativa produkter och penetrera nya 

marknader. Nedanstående modell (figur 4) illustrerar länken mellan HRM aktiviteter inom 

företaget och hållbar konkurrenskraft.  

 

 

 

 

 

 

Figur 4 . Modell över företags mänskliga resurser som en källa till långvarig konkurrenskraft (Wright et al., 1994) 

För att ta tillvara på de interna resurserna krävs det att organisationen är uppbyggd och 

strukturerad på ett effektivt sätt (Barney, 1991; 1995).  Vidare menar författaren att det är viktigt 

att särskilja resurser från förmågor då resurser tillsammans formar företagens förmåga att 

prestera. Företagens förmåga kan förklaras som en samling rutiner att koordinera personal med 

andra typer av interna resurser för att utföra en aktivitet. Ett företag kommer att erhålla 

konkurrensfördelar om den lyckas att etablera rutiner eller förmågor som andra organisationer 

inte klarar av (Barney, 1991).  

”Rutiner är för företaget vad kunskaper är för individen” Grant, 2002 

Organisatoriska rutiner såsom beslutsrutiner, kommunikationskanaler, administrativa system 

samt informella relationer är nödvändiga för att hitta kompetenser och det är väsentligt om 

erfarenhetsbaserad kunskap i form av individuella erfarenheter ska kunna överföras till tillresten 

av personalgruppen för att skapa ett organisatorisk lärande. Ledaren spelar en viktig roll för att 

dessa rutiner ska vidhållas och för att kunskap ska kunna generarnas.   
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Figur 5. Det resursbaserade teorin och länken till strategi (Grant, 1991) 

 

Ledningens roll i företag är att finna och utveckla kärnkompetenser för att hitta strategiska 

fördelar. Kärnkompetenser är definierat som de kompetenser som är unika för det specifika 

företaget vilket kommer från att integrera organisationskultur, ledningssystem med personalens 

kunskaper och teknik (Leornard- Barton, 1992). Utan ett starkt management team som 

koordinerar personalen och strategierna faller konkurrenskraften. De flesta ledare vet vad de 

måste göra för att förstärka in konkurrenskraften dock ligger utmaningen i hur de ska utveckla en 

kunnig organisation. Detta påvisar vikten av att integrera HR avdelningen med den generella 

företags strategi för att uppnå en långvarig framgång (Guest 1987).  

Penrose’s studie från 1959 anses ha utgjort en grund till det resursbaserade synsättet inom 

management genom att bidra med kunskap om hur konkurrensfördelar kan skapas och 

bibehållas. Hantering av erfarenhet och kunskap är främst en uppgift för ledaren i företaget och 

denne måste därför inta en proaktiv roll för att företag ska kunna manövrera dessa. I synnerhet då 

företaget verkar på olika internationella marknader där kulturer och handelssätt skiljer sig åt och 

erfarenhet tar lång tid att bygga upp (Kor och Mahoney 2004).   

3.2.2 Erfarenhetsbaserad kunskap 

Enligt Smith (2001) besitter människor olika typer av kunskaper och menar att de använder dem 

på olika sätt. Mayfield (2010) anser att företagens erfarenhet och specifika kunskaper blir allt 

viktigare eftersom service och innovation fordras för att kunna bemöta marknadens dynamiska 

behov. Det finns två typer av kunskaper; explicit- och erfarenhetsbaserad kunskap. Den 

förstnämnda syftar till teknisk- eller akademisk data som utförligt beskrivs i manualer, 

matematiska formler eller genom patent. Den erfarenhetsbaserade kunskapen däremot tar form 

av en mer personlig och subjektiv kunskap (Smith, 2001). Den erfarenhetsbaserade kunskapen 

kan spridas genom att transportera kunskap inom organisationen och till dess medlemmar. 

Kompetenser Resurser Konkurrensfördel Strategi 
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Företag bör därför arbeta aktivt med att implementera metoder för att bibehålla viktiga resurser 

genom exempelvis seminarier, mentorskap och möten där de olika ledarpositionerna kan delge 

sina erfarenheter och hålla sina medarbetare uppdaterade (Mayfield, 2010). 

 

I internationella företag är kännedomen om erfarenhetsbaserad kunskap viktig eftersom 

ledarpositioner såsom marknads- och försäljningschefer arbetar på olika marknader och får 

därmed möjlighet att uppleva olika erfarenheter och ta del ny kunskap. Den erfarenhetsbaserade 

kunskapen riskerar att gå förlorad genom outsourcing eller sammanslagningar då Smith (2001) 

menar att kunskap är en högst personlig tillgång och större delen av det arbete som utför baseras 

just på den kunskap individen besitter. En annan kritisk situation uppstår när individer lämnar 

företaget och därmed tar det med sig värdefull kunskap och erfarenhet, särskilt om företaget inte 

har rutiner för att ta tillvara dessa. Detta är synnerligen kritiskt då ledarposter förflyttas, byts ut 

eller försvinner (Smith, 2001).  

 

Sammanfattningsvis, till följd av ökad konkurrens på den internationella marknaden drivs företag 

att skapa strategier för att erhålla en hållbar konkurrenskraft. Behovet av att sätta upp globala 

strategier, anpassade efter lokala förutsättningar är en stor utmaning för internationella företag. 

(1) Nyckeln till lönsamhet kommer från att nyttja olikheter och för att företagets resurser ska 

leda till konkurrensfördelar måste de vara unika. De interna resurserna i form av personalens 

kompetenser har därför kommit att betraktas som en essentiell bidragande del till företagets 

framgång. (2) Organisatoriska rutiner måste existera för att identifiera och bibehålla 

kompetenser, speciellt internationella ledares erfarenhetsbaserade kunskap vilket kan komma att 

fungera som ett konkurrensverktyg (3) En framgångsrik ledare kännetecknas främst av talangen 

att identifiera och hantera erfarenhetsbaserad kunskap i syfte att återföra den till företaget och 

skapa en lärande organisation. 

3.3  International Human Resource Management (IHRM) 

Begreppet Human Resource Management (HRM) myntades av Peter Drucker år 1954 men det 

var först under 1980-talet som begreppet blev allmänt känt bland akademiker och brukare. HRM 

kom att bli ett nytt synsätt där de mänskliga resurserna inom företaget betraktades före de 

finansiella, tekniska och fysiska resurserna i jämförelse med tidigare personalledningsteorier. Det 
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senaste årtiondet har forskningen kring HRM behandlat länken mellan HR aktiviteter och 

organisatorisk prestanda. Kombinationen av personalens kunskaper och erfarenheter är en nyckel 

till konkurrenskraft men dessa fördelar kan endast maximeras om korrekta HR strategier används 

(Torrington et al., 2008, Woods, 1995). Alla företag, oberoende av storlek är engagerade i HRM 

aktiviteter och dessa aktiviteter involverar bemanningsplanering för att se till att rätt person med 

rätt kompetens på rätt plats fullgör sina förpliktelser. HR avdelningen ansvarar även för 

utbildning och utveckling av personalgruppen för att maximera prestationer likaså för 

administrativa åtaganden i syfte att upprätta en effektiv organisation. Dessa aktiviteter förändras 

när företag expanderar och söker sig ut på internationella marknader och HRM utvecklas då till 

International Human Resource Management (IHRM) (Torrington et al., 2008; Legge, 2005). 

IHRM är ett begrepp som har funnits sedan 1980-talet och Özbilgin (2005) definierar IHRM 

som:  

”Ett flertal personallednings funktioner, processer och aktiviteter 

som involveras in en internationell kontext” 

Det är ingen konkret skillnad mellan HRM och IHRM men då företag blir internationella blir HR 

aktiviteterna mer svårmanövrerade och komplexa (Özbilgin, 2005). Vidare påvisar åtskilliga 

författare vikten av att etablera en välfungerande IHRM funktion eftersom den anses vara en 

kritisk framgångsfaktor men trots detta förbiser företag ännu idag de mänskliga resurserna i 

förmån till ekonomiska och marknadsrelaterade faktorer (Dowling och Welch, 2004; Torrington 

et al., 2008; Özbilgin, 2005.  

IHRM innebär ett bredare perspektiv på HRM aktiviteter då utmaningar såsom 

bemanningsplanering, rekrytering över gränserna, hantering av personalgrupper med olika 

kulturer och problematiken kring ledarskap och motivation av de anställda ökar. Då allt fler 

företag är engagerade i internationella affärssammanhang har sambandet mellan hur företag 

hanterar sin personal utomlands och ett förbättrat ekonomiskt resultat kommit att bli en mycket 

väsentlig fråga. Då företag väljer att förlägga hela eller delar av verksamheten utomlands uppstår 

problematiken för IHRM avdelningen huruvida de ska tillsätta de nya tjänsterna med 

kvalificerade kandidater i synnerhet för ledarposter såsom marknads- och försäljningschefer 
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(Dowling och Welch, 2004). Rekrytering anses därför vara IHRM mest centrala uppgift då det 

betraktas som kärnan till företags internationella framgång (Tung, 1998).  

3.3.1  Rekrytering och urval 

Till följd av globaliseringens framfart har ett behov av en mer effektiv och träffsäker rekrytering 

av ledare skapats. Samtidigt kan det uppdrivna tempot i rekryteringsprocessen ifrågasättas då 

missrekryteringar ökar, vilket i många fall får förödande konsekvenser för företag i form av 

underpresterande och ökade kostnader (Harris och Brewster, 1999). Begreppet rekrytering kan 

definieras som letandet och anskaffandet av potentiella kandidater i rätt mängd och av rätt 

kvalitet vilket möjliggör att företaget kan välja ut den mest lämpliga kandidaten för den aktuella 

posten. Till urvalsprocessen hör insamling av information i syfte att utvärdera och bestämma 

vem som ska tillsättas för den aktuella arbetsuppgiften (Dowling och Welch, 2004). Många 

företag föredrar att tillsätta tjänster internt eftersom det ger kostnadsfördelar då föga finansiella 

medel behöver spenderas på annonser och rekryteringsbyråer. Fördelar med intern rekrytering är 

att kandidaten redan är familjär med företaget och dess vision, företagskultur samt kollegor 

vilket gör att kandidaten snabbare och mer effektivt kan påbörja den nya tjänsten och mindre tid 

och kapital behöver därför spenderas på introduktion. Den huvudsakliga kritiken som kan riktas 

mot intern rekrytering är att företaget begränsar kandidatpoolen och kan gå miste om värdefulla 

kompetenser som kan få företaget att se nya möjligheter och leda företaget mot framgångar. 

Extern rekrytering är nödvändigt då företaget ej har tillräckligt kvalificerade kandidater inom 

företaget eller eftersträvar att få in ”nytt” blod i företaget i form av nya idéer och kontaktnät 

(Torrington et al., 2008).  

Det finns olika metoder att tillämpa beroende på vilken typ av tjänst som ska tillsättas såsom att 

anlita en rekryteringsfirma, specialiserade rekryteringskonsulter eller annonsera i 

branschtidningar. Att använda sig av en rekryteringsfirma eller en specialiserad 

rekryteringskonsult ämnad för ledningstjänster kan vara ett föredömligt alternativ då de bidrar 

med expertis och ett kontaktnät av kvalificerade kandidater oavsett geografisk placering. Dessa 

metoder är emellertid kostsamma men å andra sidan ökar chanserna till ett bättre resultat om en 

kompetent kandidat rekryteras in samt att dessa metoder underlättar det administrativa arbetet för 

företagen väsentligt.  Då företagen själva väljer att arrangera rekrytering av nya tjänster såsom 

TEORI 



     

34 

 

att annonsera i branschtidningar utgör det ett billigare alternativ men kräver ett omfattande 

administrativt arbete och ett kunnande om rekrytering (Torrington et al., 2008).  

Zander (2006) påpekar betydelsen av att tillsätta rätt person på rätt plats, i synnerhet för ledande 

positioner utomlands. Vid internationell rekrytering är möjligheterna stora, men riskerna är 

emellanåt ännu större och statistik visar att endast en av tio internationella rekryteringar 

resulterar i framgång (Zander, 2006). Orsaker till den låga siffran är att företag misslyckas att 

finna rätt person för den aktuella tjänsten och personen i fråga uppfyller då inte de förväntningar 

som företagsledningen har och presterar under standard, personen förstår ej marknaden och dess 

behov eller förmår inte att hantera skillnaderna i affärskulturen. Missrekryteringarna blir 

kostsamma då kompletterande utbildning och träning behövs eller ännu värre då affärsrelationer 

till kunder och andra viktiga intressenter förstörs. Författaren menar att rekryteringspersonalen 

fokuserar på teknisk kompetens i stället för att försöka finna kandidatens förmåga att anpassa sig 

till den nya marknaden. Detta kan ses som en försvarsstrategi eftersom teknisk kompetens nästan 

alltid förhindrar ett direkt misslyckande eftersom den är mätbar. Rekryteringspersonalen kan på 

så vis minimera risker av missrekrytering vilket anses vara en förklaring till vara för det är så 

stor andel missrekryteringar av internationella ledare (Tung, 1998).  

”Det är fortfarande vanligt förekommande att företag förbiser betydelsefulla 

urvalskriterier och bedömer istället potentiella ledares förmågor subjektivt  - Hurn (2006) 

Det finns tre essentiella urvalskriterier som bör beaktas för att undvika missrekrytering och det 

första kriteriet är att kandidaten ska passa med företaget och dess visioner exempelvis om 

företaget expanderar snabbt behöver den personal som är flexibel och anpassningsbar. Det andra 

urvalskriteriet är att kandidaten ska passa med arbetsteamet för att gruppen ska fungera på ett 

effektivt sätt. Det sista urvalskriteriet är att kandidaten ska passa för arbetsuppgiften i termer av 

rätt kompetens, erfarenheter, personliga egenskaper och rätt attityder. En kandidats attityd 

hamnar ofta i skuggan av erfarenheter men Torrington et al., (2008) anser att attityder är 

viktigare att beakta eftersom erfarenheter och kunskaper kan läras in efterhand, attityder har man 

och är mycket svåra att ändra på (Torrington et al., 2008). 
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Få studier har genomförts kring urval och rekrytering av personal för utlandsuppdrag och det 

saknas fortfarande en användbar modell över hur den internationella ledaren ska tillsättas. Den 

forskning som finns har huvudsakligen handlat om att generera listor på behövliga kompetenser 

hos den potentiella kandidaten (Tung, 1998). Författaren menar att forskningen kring personliga 

karaktärsdrag och kompetenser är viktiga men än så länge har forskarna misslyckats med att 

integrera kompetenserna och presentera en gångbar urvalsmodell. Vidare påvisar Harris och 

Brewster (1999) stora skillnader i teori och praktik och menar att i verkligheten sker rekrytering 

till internationella ledarposter främst på rekommendationer och i vissa fall låter tillfälligheter 

avgöra, vilket medför en ökad risk för missrekrytering då de mest lämpade kandidaterna för 

tjänsten riskerar att förbises. 

3.3.2  Den internationella ledaren 

Enligt Bakka et al., (2006) har den senaste forskningen om ledarskap påvisat att det inte finns en 

bestämd ledningsmodell som går att tillämpa i alla situationer. Eftersom ledningsuppgifterna och 

ledarens beteende varierar mycket mellan olika funktionsområden och under olika 

omvärldsfaktorer kan inte bra eller dåliga ledaregenskaper generaliseras utan måste knytas till 

konkreta uppgifter och situationer. Författarna framhäver Mintzberg’s studie (1973/80) som har 

lyckas skapa en teoretisk sammanfattning av vad ledare gör och ledarens aktiviteter kan således 

delas upp olika roller. Vidare menar Bakka et al., (2006) att rollerna berör alla typer av ledare, 

oavsett toppchefer eller ledare på lägre nivåer inom organisationen. Rollerna kan delas upp i 

följande tre kategorier; interpersonella roller, informationsroller samt beslutsroller. I den 

interpersonella rollen ses ledaren som en toppfigur, anförare och förbindelseled och till ledarens 

uppgifter hör vägledning och motivation av de anställda samt se till att interagera de individuella 

behoven med organisationens mål. Den interpersonella rollen som en ledare har knyter samman 

organisationen med den externa omgivningen. Ledaren innehar en informationsroll där denne 

fungerar som talesman och informationsspridare samt informationsmottagare. I 

informationsrollen måste ledaren förstå vad som sker i dess omgivning och kunna identifiera nya 

problem och möjligheter samt att ta in information utifrån omgivningen och sprida den vidare 

inom organisationen.   Ledaren innehar även en beslutsroll där denne måste vara initiativtagare 

och skapa förändringar samt att fungera som resurslösare och förhandlare. Den centrala och 
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formella positionen som ledaren innehar ger denne legitimitet och ansvarar för att sortera, tolka, 

hålla tillbaka och fördela information i organisationen (Bakka et al., 2006).  

Den internationella ledaren är en ledare som har fått i uppgift att etablera ett dotterbolag i ett 

annat land, sköta kontakterna med partners utomlands eller fått i uppgift att finna nya marknader 

för företagets produkter (Woods, 1995). Den internationella ledaren utgör en unik roll då denne 

skapar en ”länkande” funktion mellan företag och utländska marknader. Denna funktion kan 

utgöras av en; VD i dotterbolag, marknads- och försäljningschefer som antingen finns 

närvarande på den utländska marknaden eller som sköter marknadens bestyr från huvudkontoret, 

beroende av etableringsval. Ledarrollen är speciell i det avseende att den internationella ledaren i 

ett dotterbolag tillhör två separata men samtidigt relaterade enheter, det vill säga en större 

organisation med lokal förankring. Ledaren iklär sig den bemötande rollen från båda håll och 

konflikter kan därför i många fall uppstå då externa påtryckningar efterfrågar lokal anpassning i 

harmoni med den globala företagsstrategin, vilket intensifierar de olika förväntningarna på 

ledarens roll. Då exporterande företag anlitar en agent utgör marknads- och/eller 

försäljningschefen tillsammans med agenten den länkande funktionen mellan utländska 

marknader och företag. Ett välfungerande samspel mellan agent, marknad och 

företagsrepresentant är avgörande för att lyckas penetrera marknaden, få större marknadsandelar 

och bygga upp relationer samt nätverk (Thomas, 2002). Detta förutsätter att den internationella 

ledaren som representerar företaget är passande för sin roll då denne i sin tur influerar tillsättning 

av agent vilket bör ske i samstämmighet med företagets mål och visioner. Om däremot fel person 

tillsätts för marknads- eller försäljningschefspositionen riskerar den samstämmiga länken att 

brista då denne i sin tur på grund av sin okunskap utser en olämplig agent. Då agenten inte delar 

företagets mål och visioner eller förstår produkten finns möjlighet att denne kontaktar fel typ av 

kunder eller inte kan representera företaget på ett föredömligt sätt. Till följd av detta kan 

företagets image komma att förstöras, resurser och kontaktnät utnyttjas inte fördelaktigt vilket 

har inverkan på resultat och konkurrenskraft (Dowling och Welch, 2004). 

Woods (1995) menar att de kunskaper och färdigheter de internationella ledarna behöver besitta 

är grundläggande ledarskapsförmågor såsom förhandlingskunskaper, strategiskt tänkande samt 

förmågan att kunna samarbeta. Det som skiljer en nationell ledare från en internationell ledare är 
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att denne måste lyckas att sammanföra dessa förmågor samt kunskaper i en internationell och 

marknadsspecifik kontext (Woods, 1995). Den personliga kunskapen och attityden hos den 

internationella ledaren har stor effekt på företagets prestanda och forskningen påvisar att de 

individuella kompetenserna som är associerade med företagets framgång är; hög motivation, 

självförtroende och förmågan till ett analytiskt- och helhetstänkande (Grant, 2002). Den 

internationella ledaren kan liknas vid en spindel i ett nät då ledaren bör besitta förmågan att 

arbeta i nätverk och nyttja dess resurser på ett effektivt sätt i syfte att återföra dessa till företaget 

tillsammans med personliga erfarenheter. Behovet av social kompetens hos internationella ledare 

har därför vuxit fram då de internationella nätverken blir allt större, mer komplexa och därmed 

mer betydelsefulla. Med hjälp av ledarens sociala kompetenser byggs långvariga affärsrelationer 

upp till kunder, leverantörer, lokala beslutsfattare och andra intressenter vilket underlättar och 

förbättrar verksamheterna på marknaderna (Colakoglu et al.,  2009). Woods (1995) hävdar att 

den internationella ledaren bör vara öppensinnad och ej vara dömande samt vara målfokuserad 

för att lyckas med sina internationella uppdrag. Den internationella ledaren bör även besitta goda 

förhandlingskunskaper och Torrington (1994) menar att ledaren måste inneha en känsla för 

timing i beslutsfattande då affärsklimatet på den internationella arenan är av dynamisk karaktär 

och möjligheter till nya affärer lika så. Kommunikationen marknader emellan är viktigt för att 

upprätthålla företagets interna samspel samt till externa aktörer för att kommunicera ett rätt och 

riktigt budskap rörande företaget i helhet samt dess varor och tjänster. Språkbarriärer och olika 

utbildningsnivåer kan utgöra hinder för att skapa en effektiv kommunikation mellan företagens 

verksamheter som är spridda världen över. Till följd av detta har förmågan att hantera 

kommunikationssvårigheter samt kunna etablera rutiner och rapporteringssystem kommit att blir 

ett viktigt konkurrensverktyg för internationella företag (Torrington, 1994). 

Sammanfattningsvis, då allt fler företag är verksamma på den internationella marknaden har 

sambandet mellan hur företag hanterar sin personal utomlands och ett förbättrat resultat kommit 

att bli en intressant fråga. Detta har till följd skapat ett behov av en välfungerande IHRM 

funktion. (1) Rekrytering är kärnan av IHRM och tillsättning av rätt kandidat till ledarpositionen 

bidrar till företagets utveckling framåt. (2) Behovet av den internationella ledaren skiljer sig 

beroende på val av etableringsform vilket medför olika arbetsuppgifter samt ansvarsnivåer för 

ledaren. (3) Den internationella ledaren bör besitta erfarenheter och kunskaper såsom; en helhets- 
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och analytisk förmåga, social kompetens, goda förhandlingskunskaper samt vara lyhörd på sin 

omgivning för att inte gå miste om goda affärsrelationer och affärsmöjligheter. 

 3.4  Strategier för tillsättning av ledarposter i utlandet 

När företaget ska tillsätta ledarposter utomlands är det ytterst viktigt att matcha rätt person till 

rätt position och kandidaten måste vara väl införstådd i den komplexa uppgift denne åtar sig 

(Torrington, 1994). 

När internationella ledarposter ska tillsättas konfronteras företag med ett antal svårigheter 

huruvida tillsättningen ska ske samt vilken typ av kandidat som efterfrågas. Colakoglu et al., 

(2009) menar att det ej finns tillräckligt med forskning kring vilka effekter olika 

tillsättningsstrategier av ledarposter ger men hävdar att rätt bemanningsstrategier kan leda till 

konkurrenskraft. Vanligtvis tillsätter MNF ledarpositioner med ledare från huvudkontoret i syfte 

att kunna överföra kunskap effektivt mellan länderna. Länken mellan tillsättningsstrategier av 

ledarposter i dotterbolaget och hela företagets prestanda är essentiell då ledarposter anses vara 

nyckelpositioner. Ledarpositioner har större inverkan på dotterbolagets effektivitet och resultat 

jämfört med positioner som är mer tekniska eller operativa. Colakoglu et al., (2009) menar att de 

olika tillsättningsstrategierna och länken till prestanda kan relateras till det resursbaserade 

synsättet då företag måste inneha resurser som är värdefulla, unika, ej imiterbara och ej går att 

substituera för att nå långvariga konkurrensfördelar. Dessa konkurrensfördelar kan uppnås om 

företaget lyckas erhålla och bevara olika typer av kunskaper som finns hos ledarena i form av 

företags- och marknadsspecifika kunskaper i de olika dotterbolagen runt om i världen (Colakoglu 

et al., 2009).   

Teorin inom IHRM påvisar tre olika bemanningsstrategier för internationella företag och de kan 

antingen välja att tillsätta ledarpositionen med en befintlig ledare från moderbolaget (Parent 

Country Nationals), en ledare från värdlandet (Host Country Nationals) eller en ledare från ett 

tredje land (Third Country Nationals). Dessa termer kan härledas till Perlmutter (1969) som 

hävdar att tre framträdande attityder hos internationella beslutsfattare kan urskiljas inom 

utvecklandet av den multinationella koncernen; etnocentrisk, polycentrisk och geocentrisk, 

senare även regiocentrisk. I en etnocentrisk bemanningsstrategi sköts alla strategiska frågor 

rörande dotterbolaget från huvudkontoret och dotterbolaget har därför begränsad självständighet. 
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Nyckelpositioner tillsätts vanligtvis med ledare från moderbolaget och denna strategi tillämpas 

för att bevara kontroll och koordination samt för att försäkra att dotterbolaget agerar i harmoni 

med moderbolagets visioner och traditioner (Colakoglu et al., 2009). Faktorer som talar emot en 

etnocentrisk policy är främst den (ofta) långa tidsperiod som det tar för internationella ledare att 

anpassa sig till den nya marknaden, kulturkrockar och kommunikationshinder med den lokala 

marknaden (Dowling och Welch, 2004). Företaget kan välja en polycentrisk bemanningsstrategi 

vilket innebär att dotterbolagen är mer självständiga och en ledare från värdlandet tillsätts på 

ledarposten (Colakoglu et al., 2009).  Genom tillämpning av en polycentrisk policy elimineras 

språkbarriärer och ger företaget god kännedom om marknaden och dess behov. Woods (1995) 

menar att det är svårt att identifiera de lokala ledarnas ledarskapsförmågor och författaren hävdar 

att IHRM avdelningen därför måste få ett större inflytande i företaget. Den vidgade distansen 

mellan dotterbolaget och den utländske ledaren och huvudkontoret är en faktor som talar emot 

den polycentriska ansatsen då eventuellt olika synsätt på normer och värderingar kan ha en 

negativ inverkan på företaget som helhet (Dowling och Welch, 2004).   

Genom en geocentrisk ansats integreras företagets alla delar, från huvudkontor till 

försäljningskontor där dess unika bidrag och kompetenser tillvaratagas som en helhet. Nationella 

gränser suddas ut och blir inte lika betydelsefulla i förmån till färdigheter och förmågor som 

istället prioriteras. Den geocentriska ansatsen eftersträvar att finna den mest lämpade kandidaten 

för tjänsten oberoende av nationallitet, kultur eller geografisk position vilket skapar ett globalt 

perspektiv och ett starkt internationellt team. De nackdelar som är förknippade med den 

geocentriska bemanningsstrategin är främst lokala statliga krav, restriktioner samt förflyttnings- 

och utbildnings kostnader. Den regiocentriska ansatsen tyder på en geografisk strategi med vissa 

begränsningar där tillsättning sker utefter uppdelade regioner, exempelvis Europa, Asien och 

USA. Denna ansats medför fördelar såsom bättre interaktion mellan regionala huvudkontor och 

dotterbolag samt stort hänsynstagande mot lokala företeelser då de lokala dotterbolagen eller 

försäljningskontoren nästan enbart är bemannade med lokalanställda. Å andra sidan kan de 

regionala kontoren skapa en alltför stark kultur som motverka det globala perspektivet (Dowling 

och Welch, 2004).  
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Olika tillsättningsstrategier ger olika typer av kunskaper och dessa blir endast värdefull de rätta 

tillsättningsstrategierna kombineras rätt i harmoni med marknadens miljö och företagets visioner. 

Genom att sammanföra de olika nationella ledarna och deras kunskaper tillvaratas kunskaper 

inom företaget vilket är ett måste för att bygga upp effektiva nätverk och förbättra resultat 

(Colakoglu et al., 2009). Bland dessa ansatser till internationell tillsättning kan beslutfattarnas 

attityder vara helt avgörande för vilken ansats som kommer att användas. Faran ligger i att 

företag av automatik tenderar att välja en ledare från det egna huvudkontoret till utländska 

ledningsposter istället för att lägga resurser på att söka den bäst lämpade för tjänsten. Företagets 

gensvar blir därför reaktivt och därmed försvåras arbetet att nå en jämn HRM strategi som passar 

organisationen överlag (Dowling och Welch, 2004). Företagen bör tänka proaktivt istället och 

rekrytera för framtiden och framtida behov för att vara steget före sina konkurrenter (Harris och 

Brewster, 1999) 

Sammanfattningsvis, olika bemanningsstrategier på den internationella marknaden genererar 

olika typer av kunskaper. Marknadens och produkternas karaktärsdrag samt företagets tidigare 

internationella efterenhet influerar vilken bemanningsstrategi företaget väljer att antaga. (1) 

Bland dessa bemanningsstrategier kan företaget välja att tillsätta; en befintlig ledare från 

moderbolaget (Parent Country Nationals), en ledare från värdlandet (Host Country Nationals) 

eller en ledare från ett tredje land (Third Country National). (2) Det är essentiellt att sammanföra 

de internationella ledarna och deras kunskaper inom företaget då det bygger upp en kunskapsbas 

som fungerar som ett konkurrensverktyg. (3) Den dynamiska affärsvärld som råder driver företag 

till ett proaktivt agerande och rekrytering i framtida syfte. 

3.5  Teorisyntes  

Vi har utvecklat en teorisyntes (figur 6) för att kortfattat redogöra för ovanstående teoretiska 

referensram. Teorisyntesen kommer således att utgöra grunden till vår analys i syfte att erhålla 

en förståelse för i vilken utsträckning ledaren kan bidra till företags internationella framgång 

1. Behovet av IHRM ökar ju mer företaget engagerar sig i internationella affärer och inom det 

exporterande företaget finns behovet av en försäljningschef ansvarig för försäljningen på 

utländska marknader men även ansvarig för kontakten med lokala intressenter. Den 

samarbetsbaserade etableringsmetoden medför att kunskaper och rutiner länkas samman inom 
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företagen vilket kräver mer kontroll för att bibehålla kärnkompetenser och således skapas 

behovet av en kompetent ledningsfunktion som hanterar en internationell kontext. Den 

hierarkiska etableringsmetoden medför total kontroll genom etablering av ett lokalt 

försäljningskontor eller dotterbolag, vilket ställer höga krav på den internationella managern att 

interagera med lokala aktörer i harmoni med globala strategier.  

 

 

 

2. En framgångsrik IHRM organisation kännetecknas främst av förmågan att identifiera och 

hantera erfarenhetsbaserad kunskap i syfte att återföra den till företaget och skapa en lärande 

organisation. Nyckeln till lönsamhet kommer från att nyttja olikheter och för att företagets 

resurser ska leda till konkurrensfördelar måste de vara unika.  

 

 

 

 

3. Rekrytering är kärnan av IHRM och tillsättning av rätt kandidat till ledarpositionen bidrar till 

företagets utveckling framåt.  Den internationella ledaren bör besitta erfarenheter och kunskaper 

såsom social kompetens för att kunna skapa hållbara affärsrelationer och identifiera goda 

affärsmöjligheter.  
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4.  Diverse internationella bemanningsstrategier genererar olika typer av kunskaper. Ska en 

befintlig ledare från moderbolaget, en ledare från värdlandet eller en ledare från ett tredje land 

tillsättas? Det är essentiellt att sammanföra de internationella ledarna och deras kunskaper inom 

företaget då det bygger upp en kunskapsbas som fungerar som ett konkurrensverktyg.  

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Teorisyntes 
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4   EMPIRI 

 

Det empiriska kapitlet innehåller primärdata som vi samlat in från vårt fallföretag NORDEN 

Machinery. Kapitlet är strukturerat utefter de informanter vi utsett; VD, marknadschef samt 

försäljningschefer inom företaget för att ge utrymme för de individuella svaren och på så vis 

återge en mer rättvisande bild. I syfte att underlätta för läsaren har vi i empirikapitlet använt 

likartade rubriker som i vår teoretiska referensram. 

 

4.1   VD NORDEN  

Thomas Johansson har arbetat på NORDEN i 12 år och innehar sedan sex år tillbaka positionen 

som företagets VD. Johanssons ansvarar för tillsättning av marknads- och försäljningschefer 

samt ledarpositioner på de utländska marknaderna. 

4.1.1 Tillsättning av ledarpositioner 

Enligt Johansson annonseras marknads- och försäljningschefsposterna i första hand internt och 

företaget försöker uppmuntra de anställda att söka tjänster inom företaget. Det finns ett flertal 

anledningar varför intern rekrytering uppmuntras, bland annat då kandidaten redan har god 

förståelse för företaget och dess produkter, företagets moral och etik samt verksamhetens 

arbetsrutiner. Intern rekrytering är även ett sätt att visa den anställde uppskattning genom  att ge 

möjligheten till att växa inom företaget. Vidare menar Johansson att om han vet med sig att 

någon inom företaget är lämplig för den lediga tjänsten kontaktas denne för att se om intresse 

finns och det faller därmed på Johansson att ha god kännedom om sina medarbetare samt ha 

förmågan att identifiera rätt person till rätt tjänst. Dock påpekar han att de inte enbart tillämpar 

intern rekrytering då externa kandidater är viktiga med tanke på att de kan tillföra nya synsätt 

och med kritiska ögon bidra till nytänkande då risken annars finns att företaget stagnerar och blir 

hemmablind.  Då lämpliga kandidater ej finns inom företaget, menar Johansson att de anlitar en 

lokal rekryteringsbyrå i syfte att finna kvalificerade kandidater utanför NORDENs kontaktnät. 

Uppskattningsvis kostar det NORDEN upp mot 100 000 SEK per ledarposition att anlita en 

erfaren rekryteringsbyrå, något som Johansson anser vara väl investerade pengar. 
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”Rekryteringsavgiften lägger vi gärna ut för att tillsättningen ska bli rätt....”- Johansson 

Tillsättningen och dess urvalskriterier skiljer sig inte speciellt beroende på typ av marknad enligt 

Johansson. Visar det sig sedan under processen att kandidaten besitter specifika kompetenser 

såsom språk, erfarenhet eller har etablerade kontakter på en speciell marknad är Johansson 

beredd att justera marknadsansvaret därefter. Emellertid understryker han att den viktigaste 

uppgiften i tillsättningsprocessen är att finna rätt person och sedan värdera hur företaget på bästa 

sätt kan nyttja individens kompetens. Detta kräver således en god identifieringsförmåga hos 

Johansson i syfte att hitta de efterfrågade kompetenserna hos kandidaten samt matcha dennes 

kompetens till rätt område.  

Enligt Johansson tillsätts främst lokala förmågor till ledarpositioner i NORDENs dotterbolag då 

dessa har erfarenhet av den rådande affärskulturen samt god lokalkännedom. Johansson menar 

att det är en stor fördel om kandidaten har tidigare erfarenhet av någon typ av ledarposition eller 

en VD tjänst och påpekar att den potentiella kandidaten gärna finnes via kontakter eller 

rekommendationer vilket kan vara behjälpligt i urvalsprocessen eftersom det är svårt att få en 

fullständig bild av kandidaten endast genom intervjuer. Tillsättningsprocessen är enligt 

Johanssons mening generellt en svår uppgift och konstaterar att till de utländska dotterbolagen är 

tillsättningen ännu svårare.  

Missrekryteringar kan få förödande konsekvenser för företaget, både ur ett ekonomiskt 

perspektiv samt även för organisationen i sig. Att i efterhand konstatera att individen på 

ledarpositionen inte presterar som förväntats eller inte handlar i linje med företaget mål och 

visioner är ett mardrömsscenario enligt Johansson. Bakomliggande faktorer till missrekrytering 

kan vara en felaktigt uppmålad bild av tjänsten, något som Johansson menar ligger inom 

företagets ansvarsområde att kontrollera. Det finns en risk att om den nyanställde ledaren anser 

att arbetsuppgifterna inte överrensstämmer med vad som tidigare beskrivits försvinner 

motivationen och drivkraften vilket således kan resultera i ett sämre presterande. Då ledaren 

utgör en viktig funktion och länken till den utländska marknaden kan en missrekrytering enligt 

Johansson leda till förlorade orders och förfrågningar från kunder, skapa vantrivsel inom 

företaget och irritation bland medarbetarna då ledaren missköter sitt uppdrag samt att det är svårt 
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att efter en missrekrytering återskapa de goda relationer som eventuellt förstörts. Därför ställs 

mycket höga krav på korrekt tillsättning med tanke på att de försäljningscheferna på NORDEN i 

stor utsträckning arbetar individuellt och således är det svårt att kontrollera hur arbetets sköts. 

 ”Missrekryteringar, det är det absolut värsta! Det kan få stora konsekvenser för 

företaget...” - Johansson 

 Enligt Johansson är det mycket svårt att uppskatta vad en missrekrytering kan kosta företaget 

och menar att det kan röra sig om miljonbelopp. Han understryker därför att de inte har 

någonting emot att betala för en specialiserad rekryteringsbyrå för tillsättning av nyckelpersoner 

då de näst intill kan gardera sig att tjänsten blir riktigt tillsatt.  

4.1.2 Den internationella ledaren 

En framgångsrik försäljningschef bör enligt Johansson besitta en kombination av färdigheter i 

form av social- och teknisk kompetens, förhandlingsskicklighet och internationell erfarenhet. 

Vidare menar Johansson att språkkunskaper, ett genuint intresse för företaget och dess produkter 

samt intresse för olika kulturer är viktiga komponenter. Att utse de främsta förmågorna är svårt 

konstaterar Johansson, men menar att en individ som besitter social kompetens, god 

förhandlingsteknik och språkkunskaper har en bra grund. Dessutom är viljan att lära samt en 

stark drivkraft är viktiga egenskaper då en internationell ledare ständigt möter nya utmaningar 

och bör således besitta förmågan att ta tillvara dessa erfarenheter och lärdomar. 

”Det går inte riktigt att prioritera vilka egenskaper som är de viktigaste, de är alla värdefulla 

och det bästa är en mix av dem...men rätt attityd anser jag vara särskilt viktigt”- Johansson 

Johansson berättar att det inte finns några rutiner inom NORDEN för att bibehålla 

kärnkompetenser. Emellertid finns en strävan efter att lotsa medarbetare uppåt inom företaget i 

syfte att ha en eller två lämpliga kandidater i reserv då en ledarposition inom snar framtid 

kommer att behöva tillsättas. Johansson påpekar att det därför är viktigt för honom att sätta upp 

långsiktiga mål för att kunna upprätthålla en hållbar organisation. Den enskildes betydelse för 

företagets framgång, speciellt nyckelpersoner inom företaget, är mycket stor enligt Johansson 

och beror till stor del på de individuella egenskaperna och viljan att lära. För att bidra till 
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företagets framgång på de olika marknaderna är det viktigt för försäljningscheferna att inneha 

förmågan att vara flexibel och kunna se till den specifika situationen och dess förutsättningar.  

Sammanfattningsvis menar Johansson att en ledare som har förmågan att tillämpa ett 

helhetstänk, anpassa sig och använda de rätta argumenten för att läsa av situationen och kunna gå 

runt problem med hjälp av sin sociala kompetens är det som driver företaget framåt. 

4.2  Försäljningschef Sydostasien 

Björn Persson är marknadschef på NORDEN där han ansvarar för säljorganisationen i helhet 

samt marknadsföring men även försäljningschef för Sydostasien. Persson har varit anställd på 

företaget sedan 1984 men har suttit på den nuvarande positionen i 16 år. Persson är utbildad 

civilingenjör med inriktning; maskin och teknik på 1970-talet och erhöll tjänsten som marknads- 

och försäljningschef på NORDEN via en annons i Svenska Dagbladet. Enligt Persson uppfyllde 

han företagets kriterier för tjänsten då han hade erfarenhet av export från en tidigare tjänst i ett 

annat företag, han hade dessutom ett stort intresse för att resa vilket fördelaktigt då tjänsten 

innebär många resdagar. Då Persson är född och uppvuxen i Kalmar ansågs det vara en fördel då 

han kände till företaget och människorna i trakten.   

”Jag hade rätt bakgrund naturligtvis då jag hade sysslat med export och försäljning tidigare och 

att jag tyckte om att resa och hade en anknytning till staden här, så det var nog ganska självklart 

att jobbet skulle passa både mig och företaget rätt bra”- Persson 

4.2.1 NORDENs etableringsstrategi i Sydostasien  

Persson är försäljningschef för Sydostasien med tillhörande länder såsom Thailand, Vietnamn, 

Filipinerna, Malaysia samt Indien. NORDEN har varit verksam i Sydostasien sedan 1960 talet 

och har nu erhållit ett välkänt namn på marknaden och företaget har omkring 100 befintliga 

kunder. Föregående års (2009) försäljningssiffror i Sydostasien uppgick till 40 miljoner SEK och 

Persson menar att tillväxten ser god ut eftersom konsumtionsindustrin, främst inom kosmetik 

ökar och beräknas till omkring 30-40 procent årligen.  

NORDEN använder sig av agenter som representerar företaget i Sydostasien och enligt Persson 

möjliggör etableringsstrategin en lokal närvaro. Agenterna i respektive land bistår företaget med 

goda språkkunskaper, marknadskännedom samt insikt i den lokala affärskulturen vilket är svårt 
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att annars förstå sig på hävdar Persson. Tjänsten som försäljningschef innebär stor frihet och 

varje försäljningschef har ett ansvar att utse de agenter som ska representera NORDEN på den 

aktuella marknaden och därmed utveckla strategier lämpliga för marknaden. Agenterna hittas 

antingen genom de internationella utställningar och mässor som företaget ofta besöker men även 

genom rekommendationer från aktörer inom företagets befintliga nätverk. Tjänsten innebär även 

att motivera och utbilda agenterna dels i produkterna och företagskulturen men även i 

försäljningsteknik vilket anordnas via försäljningskonferenser. Det är dock problematiskt och 

komplicerat att finna agenter som ska representera NORDEN i Sydostasien i enlighet med 

företagets visioner och deras önskemål.  

  ”Det är lätt att missbedöma en person och dennes egenskaper och intelligens kanske inte 

passar vår typ av produkt.  För att lyckas perfekt bör agenten vara beroende av oss och 50 

procent av deras omsättning ska komma från oss” - Persson 

Agenten förblir en viktig länk i syfte att hantera de olika affärskulturerna och språkskillnader 

men agenten bistår företaget även med kännedom om affärspraxis på marknaden. Agenten blir 

således företagets förlängda arm och på så vis minskar distansen mellan företag och marknad. 

Det viktigaste kriteriet i sökandet efter lämpliga agenter är enligt Persson att agenterna ska förstå 

tubfyllningsbranschen och produkterna men agenterna bör även vara tillförlitliga och inneha 

förmågan att skapa relationer till kunder. Om agenten lyckas att identifiera kundernas önskemål 

och sedan återföra budskapet korrekt till företaget har NORDEN ett övertag på konkurrenterna 

menar Persson.  

4.2.2 Strategier för internationell konkurrenskraft 

Persson definierar internationell framgång som förmågan att skaffa sig marknadsandelar på de 

olika marknaderna men menar att framgång är även då varumärket har kommit att bli 

internationellt erkänt.  

”Det räcker inte att klassa internationell framgång om man lyckas i USA, utan för mig är det att 

man befinner sig på alla världsmarknaderna och om man har lyckats att introducera ett hållbart 

varumärke” - Persson 
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NORDENS strategi för att nå framgång i Sydostasien är nästintill identisk inom regionen och 

Persson påvisar betydelsen av att profilera sin verksamhet eftersom NORDEN då kan producera 

bättre produkter och ge bättre service till sina kunder. Som försäljningschef tillhör det Perssons 

ansvar att utveckla hållbara strategier passande för marknaden men samtidigt i enlighet med 

NORDENs mål och visioner. Persson anser att kännedom om den lokala marknaden är ytterst 

viktig i jakten på att nå internationell framgång och agenten hjälper företaget att erhålla lokal 

marknadskännedom. Persson menar dock att god kännedom om företaget och dess produkter är 

minst lika viktigt och det bästa resultatet uppnås då han med agentens hjälp lyckas minimera 

distansen mellan företaget och marknaden med dess rådande behov. Emellertid är det många 

företag som misslyckas med lokal anpassning och använder en och samma strategi världen över, 

vilket inte fungerar menar Persson då distansen mellan marknad och företag blir för stor.  

”Jag kan inte marknadens språk, agenten kan spelet på marknaden och har de rätta 

kontakterna som han förser mig med och jag förser honom med kunskap om företaget och 

produkterna” - Persson 

Persson hävdar att NORDEN har kommit att bli världsledande inom dess bransch eftersom de 

har lyckats att etablera en välutvecklad marknadsstrategi och att företaget har lyckas fånga 

kundernas specifika önskemål.  För att kunna etablera ett konkurrenskraftigt varumärke och 

skapa ett gott rykte bland kunder och konkurrenter är specifik kunskap om marknaden essentiell. 

För att bibehålla NORDENs starka position i Sydostasien sätts de interna resurserna i fokus. De 

interna resurserna som bidrar till framgång är enligt Persson förmågan att kombinera hans 

personliga erfarenheter och kompetenser med agenterna marknadskunskaper och förmågan att 

nyttja kontakter och utveckla företagets nätverk.  Då kunskapsutbyte är problematiskt ställer det 

höga krav på Persson som försäljningschef att lyckas sammanföra dessa kunskaper och 

erfarenheter för att uppnå goda resultat i Sydostasien.  

4.2.3 Den internationella ledaren 

Alla marknader ser olika ut och måste angripas på olika sätt vilket medför att företagets 

försäljningschefer besitter olika typer av kunskaper. Det är emellertid stor skillnad i 

affärskulturer då NORDEN gör affärer med multinationella företag såsom Colgate, Unilever och 

Johnson & Johnson samt med lokala företag i Sydostasien. Persson menar att sättet att göra 
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affärer på skiljer sig väsentligt åt då exempelvis affärer med multinationella företagen handlar 

mer om rena förhandlingar vilket kräver mycket goda förhandlingskunskaper och då Persson gör 

affärer med lokala företag i regionen sätts relationer i stället i fokus. De erfarenheter som Persson 

har samlat på sig under årens lopp som försäljningschef för Sydostasien understryker behovet av 

att vara närvarande, tålamodig samt flexibel. Vidare menar Persson att det främst handlar om 

personliga erfarenheter som är svåra att dela med sig av och belyser vikten att vara aktiv på 

marknaden för att lära sig.  

”Erfarenhet är svårt att skriva ner och om man ska lära sig detta jobb måste man 

vara mitt i, utsättas för influenser. Det innebär mycket råjobb och personen kan inte 

sitta bara och läsa om det” - Persson 

Att göra internationella affärer handlar om att skapa ett förtroende mellan kund och företag, 

vilket är ett långsiktigt projekt och Persson nämner tillförlitlighet, kreativitet och 

handlingskraftig som viktiga karaktärsdrag en försäljningschef bör besitta. Om 

försäljningschefen lyckas att etablera hållbara affärsrelationer och skapa ett förtroende hos 

kunderna ökar det chanserna till lojalitet emellertid kräver det en närvaro på marknaden. Enligt 

Persson besöker han Sydostasien omkring 50 dagar om året för att upprätthålla och vårda 

företagets kontakter och därmed är den generella kontakten med kunderna delegerad till 

agenterna i regionen.   

Enligt Persson finns det inga klara organisatoriska rutiner inom företaget för att bevara 

erfarenheter och kunskaper rörande affärspraxis men skulle oklarheter uppstå behandlas ärendet 

mellan två kollegor i stället. Efter lång och trogen tjänst anser inte Persson att det finns några 

direkta färdigheter som han saknar för att lyckas bättre med affärerna i Sydostasien förutom att 

bli bättre på användandet av sociala medier eftersom det ökar väsentligt bland kunder och aktörer 

i nätverket.  

Sammanfattningsvis vidhåller Persson att de viktigaste förmågorna som en försäljningschef för 

Sydostasien behöver besitta är den sociala förmågan eftersom affärskulturerna skiljer sig åt. Att 

inneha social förmåga och interagera med kunder oberoende av om det rör sig om 

multinationella eller lokala företag och dessutom inneha förmågan att bygga upp långsiktiga 
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relationer och vårda varumärket är således det mest väsentliga förmågorna en internationell 

ledare bör inneha.  

4.3  Försäljningschef Polen 

Sedan 1985 arbetar Erik Heinrich på NORDEN där han inledningsvis arbetade inom 

administration, order och försäljning. Sedan 18 tillbaka innehar han positionen som 

försäljningschef för Tyskland, Östeuropa, Sydkorea och Australien. Tjänsten som 

försäljningschef var ej utannonserad och Heinrich menar på att han kontaktade företagsledningen 

som såg hans kvalifikationer och erfarenheter och erbjöd honom tjänsten. Heinrich hade ett 

tekniskt förflutet då han har en treårig eftergymnasial utbildning i Tyskland med inriktning mot 

kemikalier och naturläkemedel samt teknisk erfarenhet från en tidigare anställning. Dessutom 

talar Heinrich tyska då han är född och uppvuxen i Tyskland och att behärska att flertal språk är 

en attraktiv förmåga inom ett internationellt företag.  

4.3.1 NORDENs etableringsstrategi i Polen 

Polen är företagets största marknad inom den Östeuropeiska regionen och därmed den marknad 

som kommer att belysas. NORDEN har varit verksam i Polen sedan mitten av 1960-talet och har 

idag cirka 35 kunder på marknaden. Enligt Heinrich har Polen varit en väldigt framgångsrik 

marknad som fortfarande utvecklas men konstaterar att tillväxten har stannat av på senare tid och 

de senaste försäljningssiffrorna (2009) visar cirka 10 miljoner SEK. Heinrich menar att 

konkurrensen inte är särskilt stark då majoriteten av kunderna efterfrågar hög kvalitet, något som 

NORDEN är relativt ensamma om att kunna bistå med. NORDEN har valt att exportera sina 

produkter via en agent till Polen, ett tillvägagångssätt som har använts i 13 år vilket är lika länge 

som Heinrich har haft marknaden som sitt ansvarsområde. Ett agenturbolag användes för att 

finna lämpliga kandidater och bland de presenterade kandidaterna utsåg han den mest passande. 

Heinrich menar att det mest centrala är att agenten kan sitt land men även att dennes personlighet 

är den rätta eftersom det är viktigt att agenten gillas av NORDENs kunder. Agenten bör även 

vara smidig och förhandlingsskicklig för att kunna sluta affärsuppgörelser. Att utse agenten i 

linje med NORDENs mål och visioner faller inom ramen för Heinrich roll som försäljningschef. 

Samarbetet med den polska agenten har idag pågått i 13 år och har utvecklats till ett lojalt och 

starkt samarbete. Heinrich berättar att agenten driver sedan ett par år tillbaka ett eget bolag 
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”Kalmarpack” som endast säljer NORDENs maskiner, vilket är mycket fördelaktigt för 

NORDEN.  

”På den polska marknaden har vi lyckats skapa en långvarig relation då vi under 13 år har haft 

samma agent, som sedan en tid tillbaka driver sitt egna bolag med NORDENs produkter. Detta 

har skapat en win-win situation...”- Heinrich 

Agenten har till uppgift att se till att möten kommer till stånd och att NORDEN träffar rätt 

människor och samarbetspartners. Agenten utbildas av Heinrich för att kunna bemöta olika 

spörsmål såsom prisuppgifter eller rörande teknik från kunder då agenten är företagets 

representant på den polska marknaden.   

4.3.2 Strategier för internationell konkurrenskraft 

Då den polska marknaden är relativt lik den svenska krävs enligt Heinrich inga specifika 

strategier som är anpassade för den polska marknaden, däremot understryker han att lokal 

kännedom är en viktig ingrediens i framgångsreceptet. Det ligger på Heinrich ansvar som 

försäljningschef att utveckla och underhålla den polska marknaden på ett sådant sätt att 

NORDENs position på marknaden förstärks. Enligt Heinrich är internationell framgång ett starkt 

varumärke vilket uppnås genom att uppvisa en närvaro exempelvis genom mässbesök samt 

förmågan att kontinuerligt knyta nya kontakter på marknaden. Under de 13 år som Heinrich har 

varit försäljningschef i Polen har det givit honom marknadsspecifika kunskaper och erfarenheter 

som är värdefulla för honom i tjänsten men även betydelsefulla för företaget. Enligt Heinrich 

finns det utrymme för förbättring gällande rutiner och överföring av kunskap i företaget eftersom 

det skulle kunna komma att stärka konkurrenskraften men påpekar samtidigt att det är svårt att 

överföra kunskap i form av erfarenheter och tekniska detaljer.  

”Mycket arbete är relaterat till en person då vi försäljningschefer i stor utsträckning arbetar 

individuellt och därigenom erhåller marknadsspecifik erfarenhet” - Heinrich 

Dessutom kan det vara svårt att genomföra intern dokumentation då företaget är uppdelat i olika 

avdelningar som inte är helt samspelta och Heinrich menar att det har utvecklats olika kulturer 

inom dessa avdelningar. Detta förmodar han beror på kontinuerliga ägarbyten och nya direktiv 

som möjligtvis förbiser organisatoriska aspekter i förmån för omsättning och vinst. 

EMPIRI 



     

52 

 

De interna resurserna som bidrar till framgång är enligt Heinrich den tekniska kompetensen som 

företaget besitter vilket utgör en konkurrensfördel då företaget har den tekniska förmågan att 

kunna anpassa produkterna efter de polska kundernas behov. Det är således helheten som har 

bidragit till NORDENs framgång på den polska marknaden där företaget har lyckats etablera ett 

gott rykte genom att förse kunden med god service och snabba leveranser. Heinrich menar att 

kundvård utgör en väsentlig del i framgångskonceptet både i Polen och internationellt och även 

nyttjandet av det befintliga kontaktnätet på marknaden. Då det lokala språket är viktigt att 

behärska för att kunna komma närmare marknaden och erhålla en förståelse och Heinrich påvisar 

således agentens betydelse eftersom han själv inte talar det lokala språket.  

4.3.3 Den internationella ledaren 

Enligt Heinrich bör en försäljningschef i Polen vara vaksam, inneha ett flexibelt handlande samt 

en känsla för timing för att nå goda resultat. Affärsklimatet på den polska marknaden är relativt 

likt det svenska men däremot finns en strävan att uppnå den västerländska nivån och de polska 

kunderna efterfrågar därför hög kvalitet på de produkter de köper. Det är då viktigt att försöka 

identifiera varje enskild kunds behov och försöka tillgodose dessa menar Heinrich. Heinrich 

beskriver sig själv utifrån sin roll som försäljningschef som självständig, diplomatisk och 

noggrann vilka är betydelsefulla karaktärsdrag för den typen av tjänst han besitter och för att 

kunna hantera den polska marknaden. Heinrich anser sig även ha ett genuint intresse för 

människor och andra kulturer vilket är fördelaktigt då tjänsten innebär många resor och 20 dagar 

om året spenderas i Polen.  

”Om jag skulle beskriva mig själv utifrån rollen som försäljningschef skulle jag säga 

at jag är självständig, diplomatisk och noggrann… även flexibel skulle jag vilja säga…”     

- Heinrich 

De största svårigheterna med den polska marknaden är kundernas priskänslighet även då de 

efterfrågar kvalitetsprodukter och således krävs det mer av försäljningschefen i form av god 

kommunikationsförmåga och förhandlingsteknik. Detta är nödvändigt för att lyckas övertyga de 

polska kunderna om att produkten är en god investering och att den kan generera värde för 

företaget. Tjänsten på den polska marknaden har givit Heinrich många erfarenheter såsom 

kunskaper om den tekniska och ekonomiska utvecklingen i landet där han har sett Polen 
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förvandlas till ett välfärdsland med en köpstark medelklass. På så vis har Heinrich skapat sig en 

stor förståelse för marknaden och kundernas situation. De färdigheter som Heinrich anser sig 

sakna är främst de språkliga kunskaperna men även en fördjupning av specialkunskaper inom 

teknik såsom automation anser Heinrich skulle gynna arbetet på den polska marknaden.  

Sammanfattningsvis vidhåller Heinrich att de viktigaste färdigheterna som försäljningschef för 

att vara framgångsrik på den polska marknaden är flexibilitet, kännedom om marknaden och 

förmågan att uppfylla kundens förväntningar samt att kunna hantera kundernas priskänslighet. 

Företagets rykte har även en stor inverkan på företagets internationella framgång.  

4.4  Försäljningschef Kina 

Martin Nauclér är försäljningschef för Kina och Japan och positionen har han besuttit sedan tre 

år tillbaka. Inom NORDEN har Nauclér varit anställd i tio år då han tidigare arbetade med 

kundservice på den kinesiska marknaden. Tjänsten som försäljningschef annonserades internt 

och enligt Nauclér fick han tjänsten då han var utbildad maskiningenjör och hade sedan tidigare 

kunskap om företaget, dess produkter och den asiatiska marknaden. 

4.4.1 NORDENs etableringsstrategi i Kina 

Då Kina utgör den största marknaden inom Nauclérs ansvarsområde kommer endast denna att 

belysas. NORDEN sålde den första maskinen till Kina 1971 avsedd för den kinesiska staten men 

det var först under 1980-talet som företaget på riktigt blev aktiva på marknaden med hjälp av en 

agent. Detta var relativt tidigt i jämförelse med dåvarande konkurrenter och NORDEN erhöll 

därför ett föredömligt utgångsläge. I dagsläget har företaget omkring 70 befintliga kunder i Kina 

och en tillväxt på 10-15 procent, vilket anses mycket god enligt Nauclér. De senaste 

försäljningssiffrorna som företaget uppvisade (2009) uppgick till 30 miljoner SEK. 

Eftersom Kina är en stor och viktig marknad för NORDEN har företaget valt att etablera ett 

dotterbolag med egen personal i syfte att uppnå full kontroll över företagets verksamhet. Valet 

att etablera ett lokalt dotterbolag på den kinesiska marknaden var ett naturligt val enligt Nauclér 

eftersom de stora multinationella företagen fanns där och NORDEN ville komma närmare sina 

kunder. Vidare menar Nauclér att dotterbolag på en stor marknad som Kina lämpar sig bättre 

eftersom en agent inte går att kontrollera på samma sätt. Tillsättningsstrategier på den aktuella 
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marknaden är ytterst viktiga men komplicerade då Nauclér som ansvarig menar på att det är svårt 

att identifiera rätt person till rätt position. Dotterbolaget i Kina håller en liten produktion, 

lagerhållning samt marknadsföring och servicetekniker. Rekryteringen av VD:n i dotterbolaget 

skedde med hjälp av en kinesisk rekryteringsfirma som ansvarade för urvalet och sedan när det 

slutgiltiga valet skulle genomföras fanns Nauclér på plats för att ta ett beslut. Enligt Nauclér sker 

urvalspremisserna på kunskap om förpackningsbranschen eller kunskap om försäljning men även 

kandidatens attityd spelar en viktig roll i urvalet.  

”Vi tittar framförallt på kunskapen inom förpackningsbranschen eller försäljning, men 

en viktig grej inom Norden generellt är att personen ska passa in i organisationen. 

Tekniken kan ju alla lära sig, det är ju upp till oss att utbilda men personen måste 

passa” - Nauclér 

Språket är en svårighet enligt Nauclér som framhäver betydelsen av att ha lokal, välutbildad 

personal som behärskar språket. Den lokala personalen måste kunna interagera med företagets 

kinesiska kunder och sedan klara av att hantera återföra budskapet till företaget. Då Nauclér 

innehar rollen som försäljningschef måste han kunna behärska den rådande kulturen eftersom 

den skiljer sig väsentligt från den svenska. Enligt hans uppfattning har kineser svårt att fatta 

beslut vilket kan fördröja och försvåra förhandlingar. Ytterligare en erfarenhet som Nauclér 

erhållit i sin roll som försäljningschef är svårigheten att få fram relevant och ärlig information i 

Kina till skillnad från Europa, vilket sätter större press på honom i sin roll att ta bra beslut. En 

annan aspekt där affärskulturen skiljer sig åt är betalningsmoralen vilket åstadkommer ett 

problem med fodringar och något som Nauclér har lärt sig under åren är därför att inte ha 

återstående betalningar efter leverans.   

Den kinesiska marknaden är enorm och svårigheterna menar Nauclér är att nå ut till hela 

marknaden. För att komma runt detta problem är det viktigt att besöka mässor och utställningar i 

Kina men även internationella mässor för att sprida varumärket och göra aktörer inom branschen 

uppmärksamma på NORDENS produkter.  
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”Trots att vi är världsledande och den största inom tubfyllningsbranschen så har vi gjort en 

utredning för något år sedan och den visade att bara 50 procent av alla inom branschen som 

känner till NORDEN” - Nauclér 

4.4.2 Strategier för internationell konkurrenskraft 

Nauclér definierar internationell framgång som förmågan att skapa en hållbar och fungerande 

säljorganisation, både i Kalmar och på den internationella marknaden.  De interna resurser som 

Nauclér anser vara betydelsefulla för företagets framgång är främst de ekonomiska resurserna 

men även tillgången till kunnig teknisk personal. Den mest betydande faktorn för att uppnå 

framgång i Kina är enligt Nauclér kännedom om den lokala marknaden, något som tillförs 

genom det lokala dotterbolaget. I Kina finns idag en stabil och välfungerande organisation och 

den främsta strategin som tillämpas för att nå framgång på marknaden är att bibehålla den 

befintliga organisationen som den är dagsläget menar Nauclér. Enligt Nauclér som i sin roll som 

försäljningschef ansvarar för att utveckla strategier för den kinesiska marknaden, siktar de nu på 

att nå de medelstora företagen i Kina. I dagsläget kan NORDEN tillgodoräkna sig de största 

multinationella företagen som kunder men då de medelstora företagen mer och mer kräver högre 

kvalitet kommer de således bli en ny kundgrupp. Nauclér anser att NORDEN har ett gott rykte 

bland de konkurrerande företagen och tror att NORDEN ses som ett välorganiserat företag med 

kvalitetsprodukter.  

4.4.3 Den internationella ledaren 

Nauclér beskriver sig själv i rollen som försäljningschef för Kina som lugn, intresserad och 

envis. Egenskaper såsom ett genuint intresse för andra kulturer samt ett stort intresse för 

företaget och dess produkter är viktiga egenskaper hos en internationell ledare menar Nauclér. 

”Ska man jobba internationellt måste man ha ett intresse för andra kulturer samt att man 

måste ha hjärta för sitt företag eftersom man aldrig kan sälja en produkt om man inte känner 

för den - Nauclér 

Enligt Nauclér måste en internationell ledare vara flexibel och beredd på att resa mycket då han 

själv spenderar omkring 60-70 dagar om året i Kina. Detta i syfte att bibehålla en nära kontakt 

med företagets kunder och andra lokala aktörer. De kompetenser och färdigheter som Nauclér 
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anser vara nödvändiga för att lyckas göra goda affärer i Kina är att ha lokal kännedom om 

marknaden och kundernas önskemål vilket är erfarenheter som skapas genom personlig närvaro 

och ingenting som kan studeras in menar Nauclér.  

”Lokal kännedom och erfarenhet är de kompetenser och färdigheter som behövs för 

att nå framgång och den kan man inte få här i Sverige utan man måste vara på 

plats” - Nauclér 

Enligt Nauclér finns det inga skriftliga rutiner vare sig inom företaget eller i dotterbolaget för att 

ta tillvara på personalens kunskaper och kompetenser på den kinesiska marknaden. Istället tas 

lärdom av varandra i företagen men Nauclér konstaterar samtidigt att en viss form av rutiner vore 

användbart. Anledningen till varför företaget inte har satt upp några rutiner är att det är svårt rent 

praktiskt att samla samtliga försäljningschefer då de reser mycket samt att själva 

överföringsprocessen är komplicerad. 

”Det är ganska svårt att överföra vår kunskap till någon annan i företaget eftersom 

jag tror att varje individ gör allt på sitt sätt och måste få göra det på sitt sätt för att 

resultatet ska bli bra” - Nauclér 

Enligt Nauclér finns det vissa områden där han personligen kan utveckla sina kunskaper såsom 

inom teknik och logistik, vilket möjligtvis skulle förenkla internationella affärer. De kunskaper 

som kommer att behövas i framtiden hos en försäljningschef i Kina är förmågan att upprätthålla 

en stabil lokal organisation samt erhålla kompetent lokal personal och få dotterbolaget i linje 

med NORDENS globala strategier. Nauclér menar att de erfarenheter han har erhållit genom sin 

tjänst som försäljningschef är kunskapen om hur långa kundrelationer byggs upp samt vikten av 

att ha tålamod då affärskulturen kräver långsiktigt tänkande.  

Sammanfattningsvis vidhåller Nauclér behovet av att tillsätta en kvalificerad VD i dotterbolaget 

med lokal anknytning. Då relationer spelar en väsentlig roll i den kinesiska affärskulturen påvisar 

Nauclér vikten av att som försäljningschef kunna skapa långsiktiga affärsrelationer samt 

förmågan till ett effektivt och tydligt beslutsfattande. De interna resurserna som kan bidra till 

framgång är enligt Nauclér främst de ekonomiska resurserna och personalens tekniska 

kompetens.  
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4.5  Försäljningschef Ryssland 

Lars Hammarstedt arbetar inom NORDEN som försäljningschef med Ryssland som 

ansvarsområde. Hammarstedt varit anställd inom företaget i åtta år och började först på 

företagets inköpsavdelning. Han flyttade sedan upp till Stockholm för en annan tjänst och då han 

återvände till Kalmar återupptog han kontakten med NORDEN och efterfrågade en tjänst på 

marknadsavdelningen. Hammarstedt tror att hans tidigare kännedom om företaget och företagets 

kännedom om honom gjorde att han fick tjänsten, dessutom överstämde personligheten vilket 

han tror var fördelaktigt. Hammarstedt har även en treårig högskoleutbildning som 

företagsingenjör, något som han menar är relevant för tjänsten som försäljningschef för ett 

företag inom tubfyllningsbranschen.  

4.5.1 NORDENs  etableringsstrategi i Ryssland 

NORDEN har varit verksam på den ryska marknaden sedan mitten av 1950-talet och 

Hammarstedt menar att då NORDENs produkter är väldigt nischade var de tvungna att tidigt 

söka sig till andra marknader. På den ryska marknaden använder NORDEN en agent i form av 

ett mindre agentföretag och samarbetet har pågått i ungefär ett och ett halvt år då det tidigare har 

varit svårt att hitta den rätta menar Hammarstedt. Den perfekta agenten i Ryssland anser 

Hammarstedt vara ett litet, familjeägt företag där NORDEN står för den största delen av 

omsättningen och utgör därmed den viktigaste inkomstkällan för agentföretaget. På så vis blir 

agenten beroende av NORDEN, vilket just är fallet med det agentföretag som de samarbetar med 

idag. Hammarstedt beskriver sin viktigaste arbetstuppgift som försäljningschef att utse rätt agent, 

men detta är en komplicerad uppgift, kanske till och med den allra svåraste menar Hammarstedt.  

”Som försäljningschef faller det ju på mig att hitta en lämplig representant på den 

ryska marknaden som passar företagets image, dock är detta en problematisk uppgift”      

- Hammarstedt 

För att finna agenten som det samarbetar med idag anlitades ett ryskt företag som utförde en 

marknadsundersökning i syfte att finna lämpliga ryska kandidater. De som därefter presenterades 

för Hammarstedt överrensstämde inte med företagets preferenser och förslagen förkastades. 

Resonemanget löd att hellre vara utan agent än att anställa en agent som inte uppfyllde företagets 

krav. Dock fastnade Hammarstedt för en speciell individ som representerade ett av de 
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presenterade företagen. Denne tog vid ett senare tillfälle kontakt med Hammarstedt för att höra 

om de fortfarande sökte en agent, vilket de gjorde och de skrev kontrakt. Anledningen till att de 

inte kom till en överenskommelse direkt var enligt Hammarstedt att denne jobbade på ett företag 

som NODREN inte delade samma visioner med. Samtidigt insåg han att individen var rätt 

person, med rätt attityd och karaktär, något som är helt avgörande för att fylla funktionen som 

agent enligt Hammarstedt. Idag utgör samarbetet med den ryska agenten en väsentlig resurs 

genom dennes förmåga att skapa goda affärsmöjligheter på den ryska marknaden.  

Idag har NORDEN uppskattningsvis 60-70 kunder i Ryssland men det finns ett stort mörkertal 

då eftermarknaden är stor och många maskiner flyttas runt. Försäljningssiffrorna för 2009 visar 

cirka 10 miljoner SEK och tillväxten på marknaden är god även då det ekonomiska läget inte 

utgör ett drömscenario just nu och enligt Hammarstedt är det svårt att jämföra de senaste åren då 

de varit utan agent. Föregående år blev ett enormt framsteg vilket beror på tillsättningen av den 

nya agenten och 2009 sålde NORDEN fyra gånger så mycket som föregående år.  

4.5.2 Strategier för internationell konkurrenskraft 

Hammarstedt definierar internationell framgång som förmågan att sälja fler maskiner och menar 

att framgång för ett tillverkande och säljande bolag är givetvis ökad försäljning. Även de interna 

resurserna i form av personalens kompetenser är viktiga enligt Hammarstedt och inom de interna 

resurserna inkluderas även agenten då denne representerar NORDEN i Ryssland. Genom att 

tillämpa ett starkt kundfokus och alltid hålla det som utlovats anser Hammarstedt också vara en 

bidragande faktor till företagets internationella framgång. NORDENs strategier för att nå 

framgång i Ryssland är att vara närvarande, upprätthålla god kommunikation och vara 

initiativtagare för att kunna identifiera nya affärsmöjligheter. 

”Att sätta kunden i fokus och alltid hålla det som utlovas är viktigt för oss för att skapa 

långvariga relationer och bibehålla framgången på marknaden” -Hammarstedt                                                                                              

Genom en god lokalkännedom kan den internationella konkurrenskraften komma att förstärkas 

och Hammarstedt menar att distansen mellan företaget och marknaden minskas genom agentens 

marknadskännedom och närhet till kunderna. Den rådande konkurrensen anser Hammarstedt inte 

vara särskilt stor och i enskilda fall har konkurrerande företag sålt in NORDENs maskiner till 
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kunder då de framställt sig som ”inte lika bra som NORDEN, men billigare”. NORDENs 

maskiner är i jämförelse dyra och Hammarstedt har uppfattningen om att de konkurrerande 

företagen i Ryssland ser NORDEN som ett seriöst företag med hög produktkvalitet. 

Några skriftliga rutiner för att tillvarata erfarenheter och kunskaper finns inte enligt 

Hammarstedt, men påpekar att de har regelbundna möten där försäljningscheferna inom 

NORDEN träffas och går igenom vad som pågår på de aktuella marknaderna. En gång om året 

anordnas större träffar då även agenterna deltar och under dessa sammankomster utbildas 

samtliga i teknik och försäljningsmetoder för att förhöja kvaliteten i företaget men även på varje 

enskild marknad. Hammarstedt menar att det är svårt att överföra kunskap då det till stor del är 

erfarenhetsbaserad och hur individen agerar är personligt och en situation kan hanteras på många 

olika vis. Hammarstedt anser att rutiner inte utgör en avgörande faktor försäljningsmässigt men 

tekniskt sett, då NORDEN är ett teknikintensivt företag där utveckling sker konstant och där 

marknadsbehoven ser olika ut kan rutiner vara användbara. Detta är något som NORDEN jobbar 

på, men endast på ett tekniskt plan förklarar Hammarstedt.  

4.5.3 Den internationella ledaren 

Utifrån sin aktuella position beskriver sig Hammarstedt som strukturerad, flexibel och 

kundfokuserad. I Hammarstedts roll som försäljningschef är den huvudsakliga arbetsuppgiften 

att hjälpa agenten på den ryska marknaden, speciellt i uppstartningsfasen då agenten är ny. 

Stödet innebär både teknisk och kommersiell hjälp där Hammarstedt ibland följer med agenten 

på kundbesök. Den ryska affärskulturen beskriver Hammarstedt som rak och ärlig och en viss 

gammalmodig mentalitet kan urskiljas men håller sakteligen på förändrats. De flesta leverantörer 

och kunder som Hammarstedt har arbetat med beskrivs som lojala och samarbetarna präglas av 

tillit. En del affärer uppkommer utanför det befintliga nätverket på marknaden vilket kräver en 

öppensinnad och proaktiv förmåga hos försäljningschefen. Vidare beskriver Hammarstedt 

kulturella skillnader som språkliga distanser då engelskan ibland är knapp och Hammarstedt 

själv talar inte ryska. Språket är viktigt och genom agenten som talar både engelska och ryska 

minimeras den språkliga distansen.  

”I min roll som försäljningschef krävs flexibilitet och förmågan att tillvarata och se möjligheter, 

ett beteende som jag även efterfrågar hos agenten... ” - Hammarstedt                                                                                                                                     
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Hammarstedt reser mycket i tjänsten och spenderar uppskattningsvis 30-40 dagar per år i 

Ryssland. Färdigheter för att lyckas på den ryska marknaden är enligt Hammarstedt tålamod och 

förståelse. Affärskulturen präglas av restriktioner såsom importkrav, något som till en början var 

problematiskt för utomstående att förstå sig på, men genom erfarenhet och ökad förståelse för 

affärskulturen har det inte varit några problem. Det är således viktigt att vara flexibel och kunna 

anpassa sig till den rådande affärskulturen för att skapa ett gott samarbete menar Hammarstedt. I 

Ryssland råder en enorm byråkrati och Hammarstedt påpekar att de ledare som inte har 

erfarenheten eller kunskapen om hur det fungerar i Ryssland kan därför bli frustrerade. Det är 

därför särskilt viktigt som försäljningschef med fokus på en viss marknad att skapa sig goda 

insikter för de specifika förhållanden konstaterar Hammarstedt. 

”För mig i min roll är det väldigt viktigt att skapa en förståelse för de rådande 

affärsförhållandena på marknaden…” -Hammarstedt 

Tekniskt sett ligger Ryssland ett steg efter och därför anser Hammarstedt att de tekniska 

kunskaperna inte är något som NORDEN behöver fokusera på i Ryssland. I framtiden tror 

Hammarstedt dock att en logistikförbättring mellan företag och marknad är vad som krävs i 

Ryssland.  

Sammanfattningsvis är ett starkt kundfokus och de personliga erfarenheterna avgörande faktorer 

för framgång i Ryssland. Affärskulturen i Ryssland upplevs rak och ärlig men en viss 

gammalmodig mentalitet finns kvar. Enligt Hammarstedt bör en försäljningschef vara 

strukturerad, flexibel och ha tålamod för den rådande byråkratin på marknaden för att lyckas i 

Ryssland. 
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Ansvarar för 
tillsättning av 
ledarpositioner inom 
NORDEN 

Ansvarar för 
säljorganisationen samt 
tillsättning av agenter i 
Sydostasien 

Ansvarar för 
tillsättning av 
agent i Polen 

Ansvarar för 
tillsättning av 

ledarpositioner i  
Dotterbolag, Kina 

Ansvarar för 
tillsättning av 

agent i Ryssland 

4.6  Organisationskarta 

Nedanstående modell (figur 7) illustrerar NORDENs organisatoriska struktur och inkluderar de 

informanter och dess ansvarsområden som har deltagit i studien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7.  Organisationskarta 
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5   ANALYS 

 
I följande kapitel sammanlänkar vi den teori som tidigare presenterats i uppsatsen med det 

empiriska utfallet. Vi diskuterar och analyserar vilka ledarpositioner som medför olika 

etableringsstrategier, vad som prioriteras vid tillsättning av ledare för realisering av strategin 

samt vad som är avgörande för framgång vid realisering av strategin.

 

5.1  Etableringsstrategier  

Det finns tre huvudkategorier av etableringsstrategier som företag kan tillämpa då de söker sig 

till utländska marknader; export, den samarbetsbaserade metoden samt den hierarkiska metoden. 

Valet av etableringsstrategi beror på huruvida företaget är beredd att ta risker, hur stor kontroll 

över verksamheten som efterfrågas samt hur stor flexibilitet företaget önskar (Hollensen, 2007). 

Woods (1995) menar att företagets val av etableringsstrategi influeras av dess storlek och 

kapacitet, finansiella resurser samt produktens och marknadens karaktärsdrag. Den empiriska 

studien visar att NORDENs etableringsstrategier skiljer sig åt på respektive marknad; 

Sydostasien, Polen, Kina och Ryssland. I likhet med Hollensen (2007) samt Dowling och Welch 

(2004) anses export vara den mest förekommande etableringsstrategin för SMF, vilket även visar 

sig vara den mest frekventa strategin som tillämpas inom NORDEN. Export innebär stor 

flexibilitet och ett litet risktagande men betyder emellertid föga kontroll över hur produkten 

distribueras på marknaden (Hollensen, 2007). Då NORDEN tillämpar direkt export via agent 

eftersträvar försäljningscheferna enligt Persson, Heinrich och Hammarstedt, att använda små 

agentbolag där NORDENs produkter står för minst 50 procent av agentbolagets inkomster. Det 

kan därför konstateras att fallföretaget på så vis har gjort agenten mer beroende av företagets 

produkter då de utgör en viktig inkomstkälla för agenten. Samtliga informanter påvisar en stark 

och nära relation till agenten för att skapa ett ömsesidigt beroende och genom tidigare nämnda 

handlingar ökar således försäljningschefernas kontroll över hur företagets produkter distribueras 

på respektive marknad. Strategin kan även tolkas som en åtgärd för att uppnå bästa möjliga 

kommunikation mellan marknad och företag. Vidare visar empirin att de efterfrågade 

egenskaperna hos agenten skiljer sig hos respektive försäljningschef då Persson anser att det 
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viktigaste urvalskriteriet av agenterna i Sydostasien är förståelse för branschen och produkterna, 

tillförlitlighet samt förmågan att skapa relationer. Heinrich, som är försäljningschef för Polen 

framhäver att agentens marknadskännedom, rätt personlighet samt att denne gillas av NORDENs 

kunder och Hammarstedt, försäljningschef för Ryssland menar att flexibilitet, ett starkt 

kundfokus och en hög ambition hos agenten är attraktiva egenskaper. Det kan således konstateras 

att de efterfrågade egenskaper hos agenten skiljer sig då försäljningscheferna värderar 

egenskaper olika till följd av att respektive marknad har olika karaktärsdrag. Valet av agent och 

dess egenskaper kan ses som en återspegling och av försäljningschefernas egna kompetenser och 

individuella krav.  

Hollensen (2007) anser att det är fördelaktigt att ta hjälp av en utomstående aktör i form av agent 

eller distributör då distansen är stor mellan hemmamarknad och utländsk marknad samt då 

kännedom om marknaden och dess efterfrågan är föga. Empirin överrensstämmer således med 

teorin då NORDEN har valt att exportera till Ryssland, Sydostasien och Polen med hjälp av 

agenter. Enligt Persson, Heinrich och Hammarstedt är etableringsstrategin ett föredömligt 

alternativ då agenten förser försäljningscheferna med relevant marknadskännedom och 

affärspraxis. Då agenten utgör försäljningschefens förlängda arm kan det därmed konstateras att 

NORDEN på så vis ökar chanserna till bättre försäljning tillföljd av agentens tillförsel av 

lokalkännedom och förståelse av affärskultur.  

Då en marknad har ett stort geografiskt omfång och en stark tillväxt är det enligt Hill (2003) mer 

troligt att företag väljer att förlägga hela värdekedjan och dess verksamheter på den aktuella 

marknaden. Hollensen (2007) i likhet med Woods (1995) menar att då företaget innehar 

komplexa och tekniska produkter som utgör konkurrensfördelar är det gynnsamt att internalisera 

verksamheten. Den empiriska studien överensstämmer med teorin då NORDEN har valt en 

hierarkisk etableringsmetod i Kina. Enligt Nauclér som är försäljningschef i Kina är etableringen 

av ett dotterbolag ett naturligt val då den kinesiska marknaden är stor och tillväxten hög vilket 

gör marknaden attraktiv. Nauclér understryker att kontroll är viktigt för att behålla den ledande 

positionen på marknaden, något som den hierarkiska etableringsstrategin medför. Det kan 

således noteras att genom dotterbolag kan NORDEN ta del av marknadstillväxten och vinna 

större marknadsandelar och dessutom tillskriva sig full kontroll då företaget har anställt lokal 
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personal. Emellertid medför etableringsstrategin stora investeringar och ett större risktagande i 

jämförelse med de tidigare nämnda etableringsmetoderna. I NORDENs fall kan det dock 

konstateras att fördelarna överväger de risker och kostnader som den hierarkiska 

etableringsmetoden medför.   

5.1.1 Medföljande ledarpositioner 

Beroende på vilken etableringsform som företag väljer att antaga tillkommer olika 

tillsättningsstrategier för ledarposter på huvudkontoret och i utlandet (Dowling och Welch, 

2004). Då export är den enklaste etableringsformen kräver den således en kompetent ledare som 

klarar hantera sina arbetsuppgifter i en internationell kontext (Woods, 1995). Enligt Dowling och 

Welch (2004) och Woods (1995) är det vanligtvis ledare från huvudkontoret som får i uppgift att 

sköta kontakterna med de utländska marknaderna och därmed ansvara för exporten.  Den 

empiriska studien visar att då NORDEN till största delen exporterar sina produkter har de valt att 

dela upp exportmarknaderna i olika regioner och således delegerat ansvar till respektive 

försäljningschef. Genom att dela upp marknaderna i olika ansvarsområden kan det konstateras att 

en mer effektiv organisation i form av frihet under ansvar har skapats.  

Länken mellan tillsättningsstrategier av ledarposter i dotterbolaget och hela företagets prestanda 

är essentiell då ledarposter anses vara nyckelpositioner (Colakoglu et al., 2009). Författarna 

menar att ledarpositioner har större inverkan på dotterbolagets effektivitet och resultat jämfört 

med de positioner som är av teknisk eller operativ karaktär. Bemanningsstrategierna som är 

relevanta för de samarbetsbaserade- och de hierarkiska etableringsformerna är tillsättning av  

befintlig ledare från moderbolaget (Parent Country Nationals), en ledare från värdlandet (Host 

Country Nationals) eller en ledare från ett tredje land (Third Country Nationals). Den empiriska 

studien visar att NORDEN har valt att tillsätta VD posten i dotterbolaget i Kina med en lokal 

kandidat och enligt Johansson och Nauclér tillsätter NORDEN främst lokala förmågor till 

ledarpositioner i dotterbolaget eftersom de har erfarenhet från den rådande kulturen och god 

lokalkännedom. Det kan följaktligen konstateras att företaget ur en teoretisk synvinkel har 

tillämpat en polycentrisk bemanningsstrategi och vidare kan det noteras att genom tillämpning av 

en polycentrisk ansats elimineras språkbarriärer och ger företaget djupare vetskap och förståelse 

för marknaden och dess behov. Woods (1995) menar dock att det att det är svårt att urskilja 
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relevanta ledarskapsförmågor hos ledaren i det lokala dotterbolaget då kulturella skillnader kan 

försvåra identifikationen av dessa. Författaren hävdar att IHRM därför bör prioriteras inom 

företaget då utbildning och träning av de lokala ledarna kan resultera i en bättre och mer effektiv 

global organisation. Enligt Nauclér arrangeras årsmöten där ledare från huvudkontor och 

dotterbolag utbildas i enlighet med NORDENs mål och visioner. Därav kan det konstateras att 

NORDEN investerar i de utländska ledarna som en del av en övergripande IHRM strategi i syfte 

att skapa en global sammanhållning. 

Utifrån den information som har delgivits av fallföretagets informanter är de huvudsakliga 

reflektioner som vi har kommit fram till i analysen av etableringsformer och medföljande 

ledningsfunktioner:  

 Utefter marknadens karaktärsdrag har NORDEN valt att tillämpa olika 

etableringsstrategier såsom export till Sydostasien, Polen och Ryssland samt etablering 

av dotterbolag i Kina.  

 De olika etableringsstrategierna medför olika ledarposter såsom export medför ett behov 

av en försäljningschef som ansvarar för en utländsk marknad eller region samt hierarkisk 

etableringsstrategi i form av dotterbolag medför behovet av att tillsätta  VD tjänsten som i 

NORDENs fall är en lokal ledare och därmed tillämpas en polycentrisk ansats. 

5.2  Efterfrågade kompetenser hos den internationella ledaren 

Woods (1995) definierar en internationell ledare som en person som fått i uppgift att ansvara för 

utländska kunder, analysera den rådande internationella konkurrensen samt etablering av 

försäljningskontor eller lokalt dotterbolag. Enligt Thomas (2002) utgör den internationella 

ledaren en viktig roll då denne skapar en länkande funktion mellan företag och marknad, vilket 

ställer höga krav på ledarens kompetens. Bakka et al., (2006) menar att en ledare innehar olika 

roller såsom informationsspridare, initiativtagare och beslutsfattare. Från den empiriska studien 

kan det urskiljas att NORDENs försäljningschefer innehar samtliga ledarroller då informanterna 

påvisar att arbetet till stor del sker individuellt. Det kan således konstateras att 

försäljningscheferna besitter rollen som informationsspridare då de tar in informationen från 

marknaden via agenten eller dotterbolaget för att sedan återföra denna till företaget och vice 
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1) Social kompetens 3) Goda förhandlingskunskaper 

4) Hög ambition 2)  Teknisk kompetens 

versa. Rollen som initiativtagare ger sig till känna då försäljningschefens uppgift är att finna 

lämpliga strategier relevanta för marknaden samt inneha förmågan att nyttja nätverkets resurser 

på ett förmånligt vis. Rollen som beslutsfattare kan tydligt urskiljas genom försäljningschefens 

formella position och befogenheten att utse lämpliga agenter samt att fatta beslut rörande nya 

strategier på respektive marknad.  

Enligt Grant (2002) har de individuella kunskaperna och attityden hos den internationella ledaren 

stor effekt på företagets presterande. Flertalet författare påvisar behovet av den internationella 

ledarens kompetenser och understryker följande kompetenser som är förknippade med företagets 

framgång; hög motivation, självförtroende och förmågan till ett helhetstänk (Grant, 2002); 

förmågan att arbeta i nätverk och social kompetens (Colakoglu et al., 2009); 

förhandlingskunskaper, god kommunikationsförmåga, språkkunskaper samt förmågan att 

etablera rutiner och rapporteringssystem, något som har kommit att bli ett viktigt 

konkurrensverktyg för internationella företag (Torrington, 1994). I likhet med författarnas 

resonemang menar Johansson att försäljningschefernas kompetens starkt bidrar till framgång på 

respektive marknad och det är därför en viktig uppgift för Johansson att kunna identifiera de rätta 

kompetenserna samt kunna hantera och leda försäljningscheferna i samstämmighet med 

företagets mål och visioner. Empirin sammanfaller följaktligen med ovannämnda kompetenser, 

då de förmågor som främst efterfrågas hos försäljningscheferna inom NORDEN är enligt 

Johansson social- och teknisk kompetens, förhandlingsskicklighet, internationell erfarenhet samt 

goda språkkunskaper. Den empiriska studien visar således att de mest framträdande övergripande 

kompetenserna som en kvalificerad försäljningschef bör besitta är;  

 

 

 

 

 

Den empiriska studien visar att de marknadsspecifika kunskaperna skiljer sig åt beroende på 

marknadsförhållanden. I Sydostasien krävs det en hög anpassningsförmåga hos 

försäljningschefen för att kunna alterera förhandlingssättet mellan MNF och lokala företag. Den 
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polska marknaden kräver en försäljningschef som är lyhörd i sitt sätt att hantera och bemöta 

kunderna samt kunna kringgå kundernas priskänslighet genom att tillämpandet av teknisk 

kompetens. I Kina krävs det av försäljningschefen att vara tydlig i sitt beslutsfattande för att 

förkorta de annars långa och komplicerade besluts- och förhandlingsprocesser. Den empiriska 

studien visar även att förhållanden på den ryska marknaden kräver att försäljningschefen är 

öppensinnad och kundfokuserad för att erhålla långa och lojala kundrelationer. Det kan således 

konstateras att tidigare nämnda kunskaper utgör försäljningschefernas erfarenhetsbaserade 

kunskap och kan därmed identifieras som NORDENs unika kunskapsbas. 

5.2.1  Tillsättning av ledarpositioner 

Då företag verkar internationellt blir problematiken kring tillsättning av ledarpositioner mer 

påtaglig då ledaren och dess formella roll har en större inverkan i beslutsfattandet och således 

företagets resultat (Bakka et al., 2006; Dowling och Welch, 2004). Vidare menar Woods (1995) 

att en internationell ledare måste klara av att hantera de arbetsuppgifter utefter rådande situation 

på marknaden vilket i många fall skiljer sig väsentligt från hemmamarknaden. NORDEN har en 

stor internationell spännvidd och den empiriska studien visar att företagets ledarpositioner såsom 

marknads- och försäljningschefer samt VD i dotterbolag konstant möter utmaningar rörande 

olika affärskulturer och praxis. Det kan därmed konstateras att tillsättning av ledarposter måste 

utföras med stor noggrannhet i syfte att matcha rätt person för rätt uppgift. 

Enligt Tung (1998) är rekrytering den mest centrala uppgiften inom IHRM och tillsättning av rätt 

kandidat till ledarpositionen bidrar till företagets framtida utveckling. I teorin urskiljs tre 

essentiella urvalskriterier som bör beaktas i syfte att minimera missrekryteringar; att kandidaten 

ska passa företaget och dess visioner, att kandidaten ska passa med arbetsteamet samt att denne 

är lämplig för arbetsuppgiften. Vidare understryker Torrington et al., (2008) i likhet med Tung 

(1998) att kandidatens attityd många gånger försummas då fokus istället sätts på dennes tekniska 

kompetens samt erfarenheter och menar att kunskaper kan läras in efterhand men attityder är 

djupt rotade och därför svåra att ändra på. I den empiriska studien framhäver Johansson 

betydelsen av att kandidaten ska passa NORDENs visioner och ser gärna ett genuint intresse för 

tubfyllningsbranschen. Det kan således konstateras att Johansson beaktar två av de tre essentiella 
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urvalskriterier presenterade i teorin men förbiser emellertid kandidatens lämplighet att interagera 

med arbetsteamet.    

Torrington et al., (2008) menar att ett företag kan tillsätta en tjänst internt eller externt och den 

empiriska studien påvisar en kombination av dessa. Johansson menar att de vakanta 

ledarpositionerna i första hand annonseras internt. Detta kan ses vara i linje med vad teorin 

påvisar då Torrington et al., (2008) menar att kandidaten på så vis snabbare kommer in i 

företaget och den nya rollen och därmed kan företaget spendera mindre tid och kapital på 

introduktion. Extern rekrytering kan vara fördelaktigt menar Torrington et al., (2008) då 

företaget ej har tillräckligt med kvalificerade kandidater för tjänsten eller behöver få in ”nytt” 

blod i företaget. I likhet menar Johansson att extern rekrytering lämpar sig bra då NORDEN 

ibland behöver få in nya influenser där kandidaten bidrar med ett kritisk tänkande och nya idéer 

vilket kan vara fördelaktigt för ett företag i en teknikintensiv bransch.  

Zander (2006) hävdar att vid internationell rekrytering är möjligheterna stora men riskerna ibland 

ännu större och det är många rekryteringar som resulterar i ett misslyckande. Författaren menar 

att då företag ej lyckas att tillsätta rätt person på rätt plats är sannolikheten stor att denne ej 

presterar enligt överenskommelse, ej förstår affärskulturen eller uppfyller ej de uppsatta 

förväntningarna. Vidare menar Tung (1998) att missrekryteringarna blir kostsamma för företaget 

då kompletterande utbildning krävs samt att affärsrelationer kan komma att förstöras. Johansson 

menar att missrekryteringar kan få förödande konsekvenser både ur ett ekonomiskt perspektiv 

men även för organisationen i sig. De lyfter fram konsekvenser såsom kompletterande kostnader 

då företaget inom en begränsad tidsram måste hitta en lämplig ersättare, kostnad för förlorade 

orders men en missrekrytering kan även innebära förlorade affärsrelationer samt ett förstört 

rykte. Det kan därav konstateras att genom tillämpandet av en rekryteringsbyrå minimerar 

NORDEN riskerna för en missrekrytering och ökar därmed chanserna till förbättrad 

företagsprestanda.  

Utifrån den information som har delgivits av fallföretagets informanter är de huvudsakliga 

reflektioner som vi har kommit fram till i analysen av efterfrågade kompetenser och tillsättning 

av ledarpositioner: 

ANALYS 



     

69 

 

 De mest framträdande kompetenserna som en kvalificerad försäljningschef bör besitta är; 

social och teknisk kompetens, goda förhandlingskunskaper samt en stark drivkraft. De 

marknadsspecifika kunskaperna som försäljningscheferna besitter utgör företagets 

erfarenhetsbaserade kunskap. 

 NORDENs internationella ledare identifieras som försäljningscheferna då de utgör den 

essentiella länken mellan företag och utländska marknader. Dessa bedöms vara företagets 

nyckelpersoner och därmed krävs en träffsäker tillsättning av dessa funktioner. 

 Intern rekrytering prioriteras i syfte att uppmuntra karriärsutveckling samt 

kostnadsbesparing då kandidaten redan är familjär med företaget och dess produkter och 

behöver således en relativt kort introduktionsfas.  

5.3  Framgångsfaktorer 

Under det senaste årtiondet har strategin ’think global - act local’ vuxit fram och strategin 

innebär att företag bör anpassa globala strategier till de lokala marknaders behov i syfte att 

erhålla starkare konkurrenskraft (Bartlett och Ghoshal, 2002). Den empiriska studien visar att 

NORDENs vision sammanfaller med strategin ’think global - act local’ då Persson menar att 

NORDENs framgång kan härledas till ledarens förmåga att anpassa globala strategier utefter de 

lokala kundernas specifika önskemål. Det kan således konstateras att företagets tekniska 

kompetens och ledarens förmåga till ett flexibelt handlande hjälper företaget att uppnå en stark 

position på den internationella marknaden. 

Definitionen av framgång varierar då Hatch (2002) påvisar att begreppet har ett flertal 

innebörder beroende på företagens individuella mål. Den empiriska studien belyser 

försäljningschefernas synsätt på vad framgång är för NORDEN och Persson definierar 

internationell framgång som förmågan att erhålla fler marknadsandelar. Enligt Heinrich är ett 

starkt varumärke verifikation på internationell framgång och Nauclér definierar internationell 

framgång som förmågan att skapa en hållbar och fungerande säljorganisation med långvariga 

affärsrelationer. Vidare anser Hammarstedt att internationell framgång är ökad försäljning.  
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Ökad försäljning 

Internationellt erkänt varumärke 

Långvariga affärsrelationer 

 

 

 

 

Det kan följaktligen konstateras att synsättet på vad internationell framgång är uppfattas olika av 

de tillfrågade informanterna. Det kan därav tolkas som att de olika synsätten grundas på 

försäljningschefens individuella strategier uppsatta för respektive marknad och utefter vad dessa 

prioriterar. Utfallet visar därför inte en likartad definition. 

5.3.1  Företagets resurser  

Enligt Barney (1991) bör resurser vara värdefulla i den mening att de hjälper företaget att ta 

tillvara på möjligheter men även bidra till att minimera externa hot i dess omvärld. Resurserna 

bör även vara unika, ej imiterbara samt att resurserna får heller inte vara ersättningsbara för att 

generera konkurrensfördelar till företaget. Teorin kan således tolkas som att den mänskliga 

resursen är den mest betydelsefulla tillgången då ledarens kunskaper i kombination med dess 

erfarenheter utgör en unik resurs. I empirin framkommer försäljningschefernas uppfattning om 

vilka interna resurser som kan bidra till internationell konkurrenskraft dock skiljer sig 

uppfattningarna åt. Persson menar att försäljningschefens förmåga att kombinera personliga 

erfarenheter och kompetenser med agenternas marknadskunskaper utgör den mest betydelsefulla 

interna resursen. Enligt Heinrich utgörs den främsta interna resurserna av företagets tekniska 

kompetens likaså anser Nauclér att företagets teknisk kunniga personal utgör de viktigaste 

resurserna men understryker även de ekonomiska tillgångarna som kan bidra till företagets 

framgång. Vidare hävdar Hammarstedt i likhet med Johansson att de interna resurserna i form av 

personalens kompetenser är den främsta tillgången som skapar internationell framgång och 

driver företaget framåt. Det kan således konstateras att empirin går att sammankoppla till 

Wernerfelt’s (1984) och Barney’s (1991) resursbaserade synsätt där de mänskliga resurserna 

inom NORDEN uppmärksammas och värdesätts.  
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Barney (1991) menar att ett företag kommer att erhålla konkurrensfördelar om det lyckas att 

etablera rutiner eller förmågor som andra organisationer inte klarar av, såsom effektiva 

beslutsrutiner, kommunikationskanaler och administrativa system. Dessa rutiner är desto 

viktigare då företaget verkar internationellt och då ledarpositioner såsom försäljningschefer 

arbetar på olika marknader och skapar sig således individuell erfarenhetsbaserad kunskap. 

Ledaren kommer följaktligen att iklä sig en viktig roll i syfte att erhålla och överföra kunskaper 

till företaget (Smith, 2001). Den empiriska studien visar att NORDEN inte har några uttalade 

organisatoriska rutiner för att tillvarata försäljningschefernas kunskaper. Emellertid delger 

informanterna att de har försäljningsmöten med avsikt att uppdatera varandra om vad som sker 

på respektive marknad samt informera om inplanerade aktiviteter. Nauclér anser att anledningen 

varför NORDEN inte har några uppsatta rutiner för att överföra kunskaper inom företaget är att 

det är svårt rent praktiskt att samla samtliga försäljningschefer samt att överföringsprocessen är 

komplicerad och tidskrävande. Hammarstedt anser att organisatoriska rutiner inte är en 

avgörande faktor försäljningsmässigt men anser att tekniska rutiner är något som företaget borde 

sätta upp då de är ett teknikintensivt företag där utveckling sker konstant. Heinrich efterfrågar 

dock en förbättring av rutiner då han anser att dessa kan bidra till ökad konkurrenskraft men 

belyser samtidigt svårigheten då företaget innehar erfarenhetsbaserad kunskap. Det kan noteras 

att en viss form av organisatoriska rutiner rörande kunskapsöverföring kan urskiljas då 

NORDEN har infört försäljningsmöten. Dock kan det konstateras att utrymme finns för 

förbättring av rutinerna då förmågan att sammanföra erfarenhetsbaserad kunskap kan ge 

företaget goda möjligheter att erhålla starkare konkurrensfördelar. Därmed kan tolkningen göras 

att försäljningscheferna själva skriver sina arbetsbeskrivningar och är således författare till sina 

egna instruktionsböcker. Då företagets försäljningschefer besitter unika kunskaper som skulle 

kunna bidra till en unik kunskapsbas ligger utmaningen för företaget i att sammanväva och 

återföra dessa kunskaper till företaget. 

Utifrån den information som har delgivits av fallföretagets informanter är de huvudsakliga 

reflektioner som vi har kommit fram till i analysen av företagets framgångsfaktorer följande: 

 Definitionen av internationell framgång tolkas olika av försäljningscheferna beroende på 

individuella uppfattningar vilket kan härledas till att var och en ansvarar för en specifik 
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marknad och tillhörande strategier.  Framgång enligt försäljningscheferna kan således 

innebära ökad försäljning, ett internationellt erkänt varumärke eller långvariga 

affärsrelationer. 

 Den erfarenhetsbaserade kunskapen som försäljningscheferna besitter anses vara den 

främsta tillgången inom företaget och kan uppfattas som en avgörande framgångsfaktor. 

 Idag finns inga uttalade organisatoriska rutiner inom NORDEN i syfte att erhålla och 

bibehålla försäljningschefernas erfarenhetsbaserade kunskap. Behovet av att etablera 

sådana rutiner kan identifieras, dock ligger svårigheten i att utforma och tillämpa dessa 

rent praktiskt. 

5.4  Sammanfattning av analys 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att NORDEN (1) anpassar etableringsform utefter 

marknad och tillgängliga distributionskanaler. Med de olika etableringsformerna tillkommer 

behovet av att tillsätta olika ledarpositioner som i NORDENs fall utgörs av försäljningschefer 

ansvariga för exportmarknader samt tillsättning av VD i dotterbolag. Den empiriska studien 

belyser de främsta kompetenser en kvalificerad försäljningschef bör besitta, vilka är förmågan 

till (2) social kompetens och ett tekniskt kunnande, goda förhandlingskunskaper samt en stark 

drivkraft. De marknadsspecifika kunskaperna som kan utskiljas ur den empiriska studien utgör 

således försäljningschefernas erfarenhetsbaserade kunskap som är unik för individen. (3) Den 

empiriska studien visar att definitionen av internationell framgång kan innebära en ökad 

försäljning, ett internationellt erkänt varumärke eller långvariga affärsrelationer. Det kan således 

konstateras att innebörden av internationell framgång tolkas olika av försäljningscheferna vilket 

kan härledas till att de var och en ansvarar för en specifik marknad och utvecklandet av 

tillhörande strategier. (4) Det finns idag inga uttalade organisatoriska rutiner inom NORDEN i 

syfte att erhålla och bibehålla försäljningschefernas erfarenhetsbaserade kunskap, dock kan ett 

behov av att etablera rutiner urskiljas.  
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6   SLUTSATS 

 
I det avslutande kapitlet presenteras uppsatsens resultat och inledningsvis besvarar vi de tre 

delproblemen som stödjer oss att besvara vårt formulerade huvudproblem. Vidare behandlas 

studiens begränsningar och avlutas med förslag till vidare forskning inom International Human 

Resource Management samt rekommendationer till vårt fallföretag. 

 

6.1  Besvarande av huvudproblem 

Den intensiva konkurrensen på den internationella marknaden speglar ett dynamiskt affärsklimat 

där det är svårare än någonsin att uppnå ett försprång till konkurrenterna. Flertalet författare 

påvisar att långvarig konkurrenskraft endast kan uppnås när företaget nyttjar olikheter och dessa 

olikheter utgörs av företagets interna resurser i form av personalens kunskaper och mer specifikt 

ledarens unika erfarenheter och kompetenser. Vi har i uppsatsen utgått från vårt formulerade 

huvudproblem; I vilken utsträckning kan ett företags strävan efter internationell framgång 

förstås genom dess ledare? Som stöd för att besvara huvudproblemet besvarar vi först 

delfrågorna; (1) Vilka ledarpositioner medför olika internationella etableringsstrategier? (2) 

Vad prioriteras vid tillsättning av ledare för realisering av strategin? (3) Vad är avgörande för 

framgång vid realisering av strategin? 

Den första delfrågan behandlar de olika ledarpositioner som olika etableringsstrategier medför 

och vi kan konstatera att valet av NORDENs etableringsstrategi för de representerade 

marknaderna främst berodde på graden av marknadskännedom, tillgängliga distributionskanaler, 

kontroll och flexibilitet. Den empiriska studien visar att NORDEN har tillämpat direkt export i 

Sydostasien, Polen och Ryssland via agenter och vi kan således dra slutsatsen att företaget 

värderade flexibilitet och ett mindre risktagande då affärskulturen och språket skiljer sig åt 

markant. Å andra sidan innebär denna etableringsstrategi föga kontroll över hur produkterna 

distribueras och marknadsförs men vi kan konstatera att företaget gjort ett medvetet val då de med 

omsorg har valt ut agenter eller mindre agentbolag för att skapa en stark länk mellan respektive 

försäljningschef, agent och marknad. Utifrån vår empiri kan vi konstatera att NORDEN använder 

en hierarkisk etableringsstrategi då de har etablerat dotterbolag i Kina. Då den kinesiska 
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marknaden är stor och tillväxten god är vår uppfattning att företaget eftersträvar att ta del av 

marknadstillväxten och genom att anställa lokal personal kan NORDEN bibehålla total kontroll 

samt erhålla en stark marknadsposition.  

Från vår analys kan vi konstatera att då NORDEN främst tillämpar export som etableringsstrategi 

finns behovet av en internationell ledare i form av försäljningschefer ansvariga för en tilldelad 

utländsk marknad eller region. Ledarrollen innebär att försäljningschefen ska utse lämpliga 

agenter som kan bistå med kunskaper som är bristfälliga hos försäljningscheferna exempelvis 

marknads- eller språkkunskaper. Med utgångspunkt i analysen kan vi konstatera att den 

medföljande ledarpositionen för den hierarkiska etableringsstrategin i Kina är tillsättning av VD 

posten i dotterbolag. Därav kan vi dra slutsatsen att NORDEN har ur en teoretisk synvinkel 

tillämpat en polycentrisk bemanningsstrategi. 

Den andra delfrågan behandlar vad som prioriteras vid tillsättning av ledare när NORDEN 

använder tidigare nämnda etableringsstrategier. Utifrån vår empiriska studie framgår det att 

företaget prioriterar internrekrytering i syfte att uppmuntra karriärsutveckling samt anses vara en 

kostnadsbesparing. Utefter vår analys kan vi emellertid se en risk genom att främst utgå från 

befintlig personal eftersom företaget begränsar sin kandidatpool och kan på så vis riskerar att 

utesluta viktiga kompetenser och nya infallsvinklar som externa kandidater kan bidra med.    

I vår analys framgick det att Johansson som är företagets VD och ansvarig för tillsättning av 

ledarpositioner förbiser kandidatens lämplighet att interagera med arbetsteamet då han lägger 

största fokus på att matcha rätt kandidat till arbetsuppgiften samt lägger stor vikt vid att 

kandidaten har intresse för företaget och dess produkter. Vi kan således konstatera att denna 

prioritering kan i framtiden orsaka svårigheter inom arbetsgruppen då empirin visar att 

försäljningscheferna tar stöd av varandra och rådfrågar vid oklarheter. Å ena sidan kan det 

argumenteras att det tidigare nämnda urvalskriteriet kan förbises då försäljningschefernas arbete 

till stor del är individuellt. Å andra sidan anser vi att det krävs en god kommunikation och en 

sammanhållning inom säljorganisationen för att kunna utveckla gemensamma internationella 

strategier för NORDEN.  
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Från vår analys framgår det att försäljningscheferna bör vara bekväma i rollen som ledare, det 

vill säga förmågan att ombesörja och stärka länken mellan marknad och företag. Därmed krävs 

det att försäljningscheferna klarar att manövrera beslutsrollen, den interpersonella rollen samt 

informationsrollen på ett effektivt sätt för att kunna föra kommunikationen mellan företag och 

marknad. Vi kan se att detta är komplicerat när företagets aktiviteter sätts i en internationell 

kontext och således konstaterar vi att NORDEN efterfrågar speciella kompetenser såsom social- 

och teknisk kompetens, förhandlingsskicklighet, internationell erfarenhet samt goda 

språkkunskaper vid tillsättning av posten som försäljningschef. Vi kan därför fastslå att 

urvalskriterierna ej skiljer sig åt beroende på val av etableringsstrategi eller marknad, det vill 

säga att samma kompetenser efterfrågas hos en försäljningschef som arbetar med export och 

agent som hos en försäljningschef som ansvarar för ett lokalt dotterbolag. Vi kan således från vår 

analys dra slutsatsen att de marknadsspecifika kunskaperna utgör försäljningschefernas 

erfarenhetsbaserade kunskap och kan därmed identifieras som NORDENs unika kunskapsbas. 

Därefter anser vi att dessa marknadsspecifika kompetenser bör beaktas vid tillsättning av 

framtida försäljningschefer på respektive marknad för att nå framgång.  

Den tredje delfrågan belyser vad som är avgörande för framgång vid realisering av den valda 

etableringsstrategin. Från vår analys kan vi se att NORDEN har lyckats skapa en effektiv 

organisation genom att dela upp marknaderna i olika ansvarsområden och fördela dessa till 

NORDENs försäljningschefer som tillskrivs befogenheten att förvalta marknaden på bästa sätt. 

Förutsättningen för att länken mellan företag och marknad ska bli varaktig kan vi således dra 

slutsatsen att försäljningscheferna bör besitta förmågan att finna lämpliga representanter som 

innehar rätt attityd och särskilda egenskaper i syfte att överrensstämma med eller komplettera 

försäljningschefernas egna egenskaper eller brister. Därav finner vi att NORDEN har minimerat 

distansen mellan företag och marknad genom försäljningschefernas bidrag med företagsanda och 

teknisk kompetens. De utvalda företagsrepresentanterna tillför i sin tur marknadskännedom och 

kunskap rörande lokal affärspraxis. Vi kan således konstatera att länken mellan marknad och 

företag på så vis blir fullbordad. 

Från vår empiri finner vi att definitionen på internationell framgång uppfattas olika av de 

tillfrågade informanterna och utefter vår analys konstaterar vi att olikheterna härstammar från 
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försäljningschefernas individuella uppsatta strategier. Vid första anblick uppfattades olikheterna 

något märkligt då vi anser att samtliga försäljningschefer inom företaget bör eftersträva samma 

mål men vid eftertanke är det möjligtvis ej nödvändigt då NORDEN bevisligen nått framgång 

genom strategier och mål anpassade utefter respektive marknadsförhållande. NORDENs 

framgång kan vi härleda till ledarens förmåga att anpassa globala strategier utefter lokala 

kundernas specifika önskemål. Vi kan således konstatera att företagets tekniska kompetens och 

ledarens förmåga till ett flexibelt handlande är en bidragande faktor till företagets ledande 

marknadsposition.  

Utefter vår analys kan vi se en svaghet i att NORDEN inte har implementerat några 

organisatoriska rutiner för att tillvarata försäljningschefernas erfarenhetsbaserade kunskaper. Vi 

anser att det är viktigt med kompetensbevaring och kodifiering av kunskap som bör ske som en 

långsiktig strategisk process. Vi konstaterar att det finns utrymme för en förbättrad strategi 

rörande planering inför avgångar och överlämning av tjänster för att på bästa sätt bevara 

kompetenser inom NORDEN. Slutligen anser vi att strategier för kompetensbevaring är 

essentiellt då försäljningscheferna innehar ovärderlig erfarenhetsbaserad kunskap som ger 

företaget konkurrensfördelar. Då vi har identifierat bristfälliga rutiner kan det komma att bli 

problematiskt då en försäljningschef abrupt slutar och således ett stort tomrum att fylla.   

Avslutningsvis besvarar vi vårt huvudproblem: I vilken utsträckning kan ett företags strävan 

efter internationell framgång förstås genom dess ledare? 

Genom vår studie av ett erkänt internationellt framgångsrikt företag kan vi se att NORDENs 

framgång i grund och botten handlar om förmågan att hantera IHRM och dess huvudaktiviteter 

såsom tillsättning av ledarpositioner och utbildning av agenter samt utländsk personal i 

dotterbolag. Tidigare studier har påvisat betydelsen av expatriate managers som den essentiella 

länken inom MNF och som vanligtvis ansvarar för endast en utländsk marknad. Vårt 

huvudsakliga teoretiska bidrag genom vår fallstudie av ett SMF är identifikationen av en ny 

ledarroll, det vill säga försäljningschefen som den internationella ledaren och därmed den 

essentiella länken mellan hemmabas och utländsk marknad. Till skillnad från expatriate 

managers i MNF kan vi genom vår studie se att försäljningschefen i ett SMF ställs inför mer 

komplexa uppgifter då denne vanligtvis tilldelas ett ansvarsområde som innehåller ett flertal 
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marknader. Försäljningscheferna måste således besitta en mångfald av kompetenser och 

kunskaper för att hantera de varierande marknadsförhållanden inom ansvarsområdet.  

Då vi kritiskt har granskat företagets tillsättning av försäljningschefer kan vi konstatera att 

tillsättningen har skett i linje med företagets visioner och uppsatta mål. Vi kan därmed se att 

försäljningscheferna uppfyller sin funktion och förvaltar sin roll på ett föredömligt sätt. Analysen 

visar att försäljningscheferna besitter social- och teknisk kompetens och förhandlingsskicklighet 

samt är medvetna om sina styrkor och svagheter har det möjliggjort en korrekt utnämning av 

representanter på den utländska marknaden. Vi kan således konstatera att dessa representanter 

kompletterar försäljningschefernas svagheter, det vill säga i många fall marknads- och 

språkkunskaper. Vår uppfattning är att försäljningscheferna har lyckats vidhålla en god och 

träffsäker kommunikation av företagets visioner och försäljningskultur vilket har bidragit till att 

representanterna kunnat identifiera lämpliga kunder för NORDEN. Vi kan följaktligen se att 

försäljningscheferna har skapat en röd tråd genom företaget och dess aktiviteter utomlands.  

Med ovanstående slutsatser anser vi att vi har uppfyllt uppsatsens syfte och vi kan avslutningsvis 

konstatera att försäljningschefernas ovärderliga erfarenhetsbaserade kunskaper och förmåga att 

anpassa företagets globala strategi till lokala kunders behov är en bidragande del till NORDENs 

ledande position inom tubfyllningsbranschen. 

6.2  Studiens begränsningar 

Vår fallstudie baseras på ett företag och forskningsdesignen benämns därmed som en 

enfallsstudie. Forskningsmetoden har fått bemöta kritik då utfallet av enfallsstudier blir begränsat 

till det enskilda företaget och generaliseringar kan därmed inte göras. Vi är medvetna om 

kritiken men då vi har valt en enfallsdesign ämnar vi ej att generalisera vilket vi anser rättfärdiga 

vårt beslut att studera ett företag. Genom tillämpning av en enfallsdesign möjliggörs en 

grundläggande förståelse något som är svårare att uppnå genom tillämpning av multipla fall. Vi 

har i vår studie tillämpat ett flertal analysenheter som noggrant valts ut i syfte att erhålla en 

helhetsförståelse och finna de underliggande interna element som bidragit till NORDENs 

internationella framgång. Med hjälp av den tillämpade forskningsdesignen har vi lyckats skapa 

en flerdimensionell bild och således identifierat de olika informanternas erfarenhetsbaserade 

kunskaper inom företaget. 
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Då vi ämnade basera vår empiriska studie på personliga möten kan telefonintervjuerna med 

NORDENs VD Thomas Johansson anses ej hålla samma kvalitet som resterande intervjuer och 

kan möjligtvis ha begränsat vår tolkning av hans svar. Dock kompletterade vi vissa svar som 

delgivits under första telefonintervjun med en ytterligare telefonintervju och anser således att 

bilden som vi återger av Johanssons roll som VD är rättvis. 

6.3  Förslag till fortsatt forskning och våra rekommendationer till företaget 

Vi har utifrån vår uppsats och slutsats funnit två områden som vi anser behöver ytterligare 

forskning kring. Nedan redogör vi för dessa områden och därefter delger vi de 

rekommendationer som vi kommit fram till i vår slutsats. 

Till följd av den globaliserade affärsvärlden och en alltmer intensiv konkurrens efterfrågas 

kompetenta ledare som har förmågan att hantera arbetsuppgifter i en internationell kontext. Vi 

ser ett tydligt behov av vidare forskning kring IHRM och dess problematik då de mänskliga 

resurserna anses vara företagets viktigaste tillgångar och kan således bidra till hållbar 

konkurrenskraft. I likhet med vad tidigare författare påvisat anser vi att ytterligare forskning 

kring tillsättningsstrategier av internationella ledarpositioner i SMF efterfrågas då vi i vår studie 

främst har funnit litteratur som berör MNF. Vår studie exemplifierar ett internationellt 

framgångsrikt SMF och därför föreslår vi att ett intressant framtida forskningsområde skulle 

beröra ledarens betydelse i ett jämförelsevis mindre framgångsrikt SMF. Vidare har vi funnit ett 

behov finns av att utveckla en praktiskt gångbar modell för en rekryteringsstrategi ämnad för 

internationella ledarpositioner. Vi baserar detta behov på vår empiri där informanterna 

understryker tillsättningsprocessens svårigheter och med hjälp av en utvecklad 

rekryteringsmodell skulle det möjligtvis underlätta processen samt bespara företaget 

rekryteringsavgifterna. Detta behov är även i linje med vad ett antal författare tidigare nämnda i 

teorin efterfrågar. Utefter vår slutsats ser vi att det föreligger ett ytterligare behov av vidare 

forskning i syfte att utveckla praktiska anvisningar rörande kodifiering och implementering av 

erfarenhetsbaserad kunskap till organisatoriska rutiner.  
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Utefter vår slutsats kan vi ge NORDEN följande rekommendationer: 

 Då vi ser att de främsta konkurrensfördelarna kommer från teknisk- och 

erfarenhetsbaserad kunskap rekommenderar vi NORDEN att kodifiera kunskapen för att 

utveckla en kunskapsbas som alla inom företaget kan ta del utav. Vid oförutsägbara 

händelser som medför att försäljningschefen på en viss marknad inte längre kan vara 

aktiv bör det finnas en kunskapsbas att tillämpa i syfte att minimera tomrummet som 

försäljningschefen lämnar efter sig. Vi ser således att genom utveckling av administrativa 

system för att identifiera och bibehålla försäljningschefernas erfarenhetsbaserade kunskap 

har företaget skapat en uppfattning om vilka kompetenser som krävs på respektive 

marknad. Detta anser vi underlättar vid tillsättning av efterträdare och företaget har 

således skapat en långsiktig bemanningsstrategi samt minimerat risken för 

missrekryteringar. 

 De konkreta rekommendationerna som vi kan tillföra NORDEN är att införa 

kontinuerliga utvecklingssamtal med respektive försäljningschef. Utvecklingssamtalen 

bör ske utefter en mall där försäljningschefen får redogöra för aktuella aktiviteter, 

svårigheter eller problem och hur dessa hanterats. Fördelar med tillämpning av en 

standardiserad mall förenklar processen att kodifiera de individuella kunskaperna och 

erfarenheterna. Vi föreslår att dessa samtal hålls kontinuerligt och sammanställs i syfte att 

skapa en manual, det vill säga en samling kunskaper för respektive marknad. Dessa 

manualer rekommenderar vi företaget att sammanställa i syfte att erhålla en övergripande 

kunskapsbas. Om NORDEN tillvaratar dessa rekommendationer anser vi att det kan 

skapa en lärande organisation och som på så vis införa mer kvalitet i företagets 

aktiviteter och således bidra till företagets utveckling. 
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BILAGOR 

Intervjuguide VD NORDEN 

Namn: 

Titel: 

Antal år på nuvarande position: 

Totalt antal år inom NORDEN Machinery: 

 

1 TILLSÄTTNING AV LEDARPOSTER (SALES MANAGERS) 

 

A) Vilket är NORDENS vanligaste tillsättningsstrategi? Varför? 

B) Anlitar NORDEN en rekryteringsbyrå vid tillsättning av Sales Managers? 

- Om ja, varför? 

- Uppskattningsvis vad kostar det för att tillsätta en tjänst med hjälp av en 

rekryteringsbyrå?  

C) Vilka kompetenser och färdigheter efterfrågas?  

D) Rangordna från 1-8  (1 är högsta prioritet) följande färdigheter efter hur du värderar 

dessa?  

- Social kompetens 

- Teknisk kompetens 

- Förhandlingsskicklighet 

- Språkkunskaper 

- Intresse för företaget och produkterna 

- Intresse för andra kulturer 

- Internationell erfarenhet 

-  

E) Hur mäts kandidatens lämplighet? 

F) Skiljer sig tillsättning av Sales manager beroende på typ av marknad (ansvarsområde)  

G) Vilken roll spelar personliga rekommendationer för tillsättning av tjänsten? 

H) Vilka är dina erfarenheter av missrekryteringar?  
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- Vad tror du att dessa beror på? 

I) Vad anser du att missrekryteringar kan innebära för NORDEN? 

J) Uppskattningsvis, vad kostar missrekrytering av en kandidat? 

 

2. KONTROLL OCH KOMMUNIKATION 

 

A) Utefter de intervjuer vi har haft har vi förstått att Sales managernas arbete är 

självständigt och att de ansvarar för tillsättning av agenter på den lokala marknaden.  

 

- Hur ser företagets strategier ut för att bevara kontrollen genom organisationen då 

aktiviteter är spridda världen över? 

- Upplevs det några svårigheter? Om ja, i så fall vilka? 

-  

B) Finns det rutiner i företaget för att bibehålla kärnkompetenser? 

C) Hur ser kommunikationen ut mellan de olika marknaderna? 

D) Sker tillsättning av ledarposter i dotterbolagen från huvudkontoret, från den lokala 

marknaden eller från ett tredje land? 

 

3 VILKEN BETYDELSE TROR DU ATT SALES MANAGER HAR FÖR FÖRETAGETS 
FRAMGÅNG? 
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Intervjuguide Försäljningschef NORDEN  

Namn: 

Titel: 

Antal år på nuvarande position: 

Totalt antal år inom NORDEN: 

 

1. BESKRIV DINA PERSONLIGA KARAKTÄRSDRAG 

A) Beskriv dig själv utifrån din position med tre ord? 

B) Vad har du för utbildning? 

C) Hur fick du tjänsten? 

D) Varför tror du att du blev utvald? 

E) Vilken betydelse tror du att personliga karaktärsdrag har för din typ av tjänst?  

 

2. BESKRIV DIN TJÄNST OCH DESS INNEBÖRD 

A) Hur verkar NORDEN på den aktuella marknaden? 

B) Hur skulle du beskriva din huvudsakliga arbetsuppgift? 

C) Hur kommunicerar du med den lokala marknaden?  

     - vilka kommunikationskanaler används?  

D) Uppskattningsvis hur många dagar/år spenderar du på den utländska marknaden? 

 

3. BESKRIV MARKNADENS KARAKTÄRSDRAG 

A) Hur länge har NORDEN verkat på marknaden? 

B) Hur många kunder finns på den aktuella marknaden? 

C) Hur ser tillväxten ut på marknaden? 

D) Vad visar de senaste försäljningssiffrorna?  

E) Beskriv affärskulturen på den aktuella marknaden? 
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F) Upplever du några kulturella skillnader som påverkar verksamheten? Om ja, hur hanteras 
dessa? 

G) Beskriv de största svårigheterna på marknaden 

- Hur hanteras dessa? 

H) Hur viktigt anser du att det är att behärska marknadens språk?  

 

4.  BESKRIV DINA KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER 

 

A) Vilka kompetenser och färdigheter anser du vara avgörande för att lyckas på den aktuella 
marknaden?  

- Är det kunskap som kan överföras skriftligt? 
- Finns det i företaget rutiner för att ta tillvara på dina erfarenheter och 

kunskaper? 
 

B) Finns det några färdigheter/kunskaper som du känner att du saknar? 

C) Vilka kunskaper tror du kommer att behövas på din marknad i framtiden? 

D) Vilka erfarenheter har din tjänst på den aktuella marknaden gett dig? 

 

5. DEFINIERA INTERNATIONELL FRAMGÅNG 

A) Hur definierar du internationell framgång? 

B) Vilka interna resurser tror du kan bidra till internationell framgång? 

C) Hur ser NORDENs strategier för att nå framgång på den aktuella marknaden?  

D) Finns det organisatoriska rutiner för att bibehålla kontroll och kärnkompetens. Om ja, 
beskriv dessa rutiner 

E) Vilken uppfattning tror du att era konkurrenter har om NORDEN?  

F) Vad anser du vara den mest betydande framgångsfaktorn; kännedom om den lokala 
marknaden eller kännedom om företaget? 
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Linnéuniversitet – kvalitet och kompetens i fokus 
 
Den 1 januari 2010 gick Växjö universitet och Högskolan i Kalmar samman och bildade Linnéuniversitetet. Linné-
universitetet är resultatet av en vilja att öka kvalitet, attraktionskraft och utvecklingspotential för utbildning och 
forskning, och spela en framträdande roll i samverkan med det omgivande samhället. Linnéuniversitetet erbjuder en 
attraktiv kunskapsmiljö med hög kvalitet och konkurrenskraftig kompetens. 
 
Linnéuniversitetet är ett modernt internationellt universitet som betonar nyfikenhet, nytänkande  
och nyttiggörande. För oss är närhet till studenterna, världen och framtiden i fokus. 
 

 

 

 

 

Linnéuniversitetet 

391 82 Kalmar/351 95 Växjö 

Telefon 0772-28 80 00 


