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Abstrakt  
Titel:  Internationalisering  med  entry  mode  i  fokus  –  en 

fallstudie av Zero Belysningar 
 
Kurs:  2FE03E ‐15 hp. Kandidatuppsats     
 
Författare:  David Gustafsson 870926 

Emmie Thurn 880909 
Jasenko Arsenovic 890119   
   

Bakgrund:  Globalisering  och  inträde  på  internationella 
marknader  har  för  SME  blivit  en  trend.  Åtskilliga 
företag väljer att konkurrera på en internationell nivå 
och internationaliseringen sker snabbare och på flera 
olika  sätt  än  någonsin  tidigare.  Att  välja  rätt  entry 
mode har en stor påverkan på om företaget kommer 
att nå framgång eller ej på den nya marknaden. 

 
Syfte:   Syftet  med  studien  är  att  undersöka  olika  faktorer 

som  påverkar  småföretag  val  av  entry  mode  vid 
expansion.  För  att  kunna  svara  på 
problemformuleringen  har  författarna  valt  att 
använda  ett  fallföretag,  där  deras  situation  kommer 
att  användas  för  att  undersöka  ett  svenskt 
småföretags  val  av  entry  mode  vid  expansion  till 
Norge.  

 
Metod:   Denna  kvalitativa  studie  har  utgått  ifrån 

hermeneutiska  antaganden  och  utförts  ut  efter  en 
induktiv  forskningsansats.  En  har  applicerats  där 
olika  intervjuer  och  granskningar  av  dokument  har 
agerat datainsamlingsmetoder. 

 
Slutsats:   Undersökningen  visade  att  ett  flertal  faktorer 

påverkar  beslutet.  Författarna  har  funnit  att 
faktorerna attraktionskraft, externa påtryckningar och 
kulturella  skillnader,  politik  och  lagar,  tidigare 
erfarenheter, målmarknad  och målgrupp,  konkurrens 
och  nya  aktörer,  substitut,  kundernas  och 
leverantörernas  kraft,  företagets  storlek  och 
kompetens och  resurser har  en  inverkan  på  svenska 
småföretags val av entry mode. Vilket entry mode ett 
svenskt småföretag bör välja vid expansion beror  till 
stor del på vilka resurser och kompetenser  företaget 
innehar  och  hur  värdlandets  struktur  ser  ut. 
Författarna  finner  därför  att  det  inte  finns  något 
generellt  entry  mode  för  samtliga  småföretag. 
Undersökningen visar på att betydande styrkor för ett 
småföretag  är  hög  servicekvalitet,  differentierade 
kvalitetsprodukter,  unik  internkompetens  och 
flexibilitet.  Dess  betydande  svagheter  är  att  de  ej 
utvecklats  inom LED‐teknik, skev bild av marknaden, 
hög  prisnivå  och  lång  leveranstider.  Eventuella 
möjligheter  är  delmarknaders  tillväxtpotential,  små 
kulturella  skillnader  och  lagliga  restriktioner  och 
utveckling  inom  LED‐teknik.  Det  finns  hot  i  form  av 
nya  aktörer,  liten  aktör,  priskänslig  marknad  och 
differens i språk och konsumentbeteende.  

 
Nyckelord:   Entry  mode,  SME,  Porters  Five  Forces,  Resource 

Based View, SWOT‐analys 
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Abstract 
Title:  Internationalization with  entry mode  in  focus  ‐  a 

case study of Zero Belysningar 
       
Course/course code:  2FE03E ‐15 hp. Bachelor thesis   
 
Authors:  David Gustafsson 870926 

Emmie Thurn 880909 
Jasenko Arsenovic 890119   
 

Purpose:   The purpose with this study is to examine various 
factors that affect small businesses in the choice of 
entry  mode.  In  order  to  answer  the  problem 
formulation,  the  authors  have  chosen  to  use  an 
case company, where  its  situation will be used  to 
investigate a Swedish small  firms' choice of entry 
mode for expansion into Norway. 

 
Method:   This  qualitative  study  was  based  upon 

hermeneutical  assumptions  and  carried  out  by  an 
inductive  research  approach.  Various  interviews 
and  reviews  of  documents  have  been  used  to 
collect data. 

 
Conclusion:   The  investigation  revealed  that  several  factors 

influence  the  choice  of  entry  mode.  The  authors 
have  found  that  factors  of  attractiveness,  external 
pressures  and  cultural  differences,  politics  and 
laws,  past  experience,  target  market  and  target 
audience,  competition  and  new  entrants, 
substitutes,  customers'  and  suppliers'  power,  its 
size and expertise and resources have an impact on 
Swedish  small  firms'  choice of entry mode. Which 
entry  mode  a  Swedish  small  business  should 
choose  depends  largely  on  the  resources  and 
competences  it  holds  and  how  the  host‐country’s 
structure  looks  like. The authors  find  that  there  is 
no general entry mode for all small businesses. The 
survey also reveals  that significant strengths  for a 
small  business  is  high  service  quality, 
differentiated  quality  products,  unique  internal 
competence  and  flexibility.  Its  major  weakness  is 
that  they  are  not  developed  in  LED  technology, 
distorted  picture  of  the  market,  high  prices  and 
long delivery times. Possible opportunities are sub‐
markets  growth  potential,  small  cultural 
differences and legal restrictions and development 
in  LED  technology.  There  are  threats  from  new 
entrants,  small  player,  price  sensitive market  and 
the difference  in  language and consumer behavior
   

Keywords:   Entry  mode,  SME,  Porters  Five  Forces,  Resource 
Based View, SWOT‐analysis. 
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1 Introduktion 

1.1  Bakgrund 
Knight (2000) menar att det har blivit en trend för SME (small and medium sized 

enterprises)  att  ge  sig  ut  på  den  internationella  marknaden.  SME  kan  enligt 

Europa  kommissionen definieras  i  olika  grupperingar  beroende på  storlek  och 

omsättning. Microföretag  får  inte  ha  fler  än  tio  anställda  eller  omsätta mer  än 

EUR 2 miljoner,  om de  gör det kan de  räknas  till  småföretag,  Småföretag  skall 

inte  omsätta  mer  än  EUR  10  miljoner  och  ej  ha  fler  än  50  anställda  medan 

mediumföretag  får  ha  250  anställda  och  omsätta  EUR  50  miljoner  (www. 

ec.europa.eu, 2011‐06‐18). Knight (2000) associera globalisering med minskade 

handels‐  och  investeringsbarriärer,  lokala  företag  som  köper  råmaterial  och 

komponenter  från  kostnadseffektiva  återförsäljare  utomlands  och  utländska 

aktörer  som  ökar  konkurrensen  på  inrikesmarknaden.  Åtskilliga  företag  väljer 

att  konkurrera  på  en  internationell  nivå  och  internationaliseringen  sker 

snabbare och på flera olika sätt än någonsin tidigare (Axinn & Matthyssens 2001; 

Mayrhofer  2004;  Morschett  et  al  2010).  Utveckling  inom  områden  så  som 

transport  och  informationsteknik  samt  trender  av  ekonomisk  och  politisk 

liberalisering  (Knight  2000;  Axinn  &  Matthyssens  2001;  Nakos  &  Brouthers 

2002; Albaum & Duerr 2008) har möjliggjort en global spridning av know‐how, 

varor,  tjänster,  komponenter  och  finansiella  medel  vilket  i  sin  tur  skapat  en 

hårdare  och  konkurrensdriven  global  miljö  (Axinn  &  Matthyssens  2001; 

Westhead et al 2001; Albaum & Duerr 2008). Många större organisationer som 

agerar  på  den  globala  marknaden  har  insett  att  det  inte  går  att  applicera  en 

standardiserad  strategi  överallt,  utan  vissa  regionala  justeringar  är  ett  måste 

(Axinn & Matthyssens 2001; Albaum & Duerr 2008).  

   

Westhead  et  al  (2001)  påstår  att  ett  företags  förmåga  att  engagera  sig  i 

internationalisering  är  ett  måste  för  att  garantera  framtida  tillväxt  och 

överlevnad  för  SME.  En  lyckad  internationalisering  är  till  stor  utsträckning 

beroende av  företagets marknadsstrategi, där strategin speglar  företagets kort‐ 

och långsiktiga plan för att hantera utmaningar och möjligheter som ges av den 

affärsmiljön  som  företaget  befinner  sig  i  (Knight  2000).  En  expansion  kan 

medföra ett flertal positiva aspekter; lukrativa marknader som gör företaget mer 
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konkurrenskraftigt,  genererar  ny  kunskap  som  medför  nya  produkter  eller 

produktionsinnovationer  och  den  senast  tillgängliga  tekniken  (Knight  2000; 

Nakos  &  Brouthers  2002;  Axinn  &  Matthyssens  2001).  Den  ökande 

globaliseringen  tvingar  därmed  företag  att  ständigt  vara  konkurrenskraftiga 

(Knight 2000; Westhead et al 2001). Konkurrenter på den inhemska marknaden 

kan  växa  sig  starkare  genom  att  importera  billigare  råvaror  och  erbjuda  lägre 

priser,  samt  att  konsumenternas medvetenhet  växer  då  de  söker mellan  olika 

varumärken  från  olika  länder,  vilket  ökar  deras  förväntningar  på 

produktkvaliteten (Knight 2000).  

 

En  nysatsning  utomlands  omges  av  vissa  barriärer  som  måste  övervinnas 

(Westhead  et  al  2001; Knight 2000; Nakos & Brouthers 2002). Westhead  et  al 

(2001)  lyfter  fram  information  om  kunder,  resurser,  politiska  system  och 

konkurrenter som en barriär. Westhead et al  (2001)  tar även upp en  finansiell 

barriär,  där  SME  ofta måste  vara  mer  innovativa  vid  expansion  eftersom  de  i 

många  fall  inte  har  tillgång  till  lika  stort  kapital  som  MNE  (Multinational 

Enterprise),  vilket  även  stöds  av  Knight  (2000).  Nakos  &  Brouthers  (2002) 

menar  att  erfarenhet  inom  internationalisering  är  ett  måste  för  att  skapa  en 

framgångsrik strategi.  

 

Westhead  et  al  (2001)  och  Albaum  et  al  (2008)  menar  att  många  risker  kan 

minskas  och  barriärer  övervinnas  genom  värdeskapande  processer  och 

oefterhärmliga produkter utan substitut, vilket skapar ett direkt övertag på både 

den  inhemska  och  internationell  marknaden.  Knight  (2000)  lyfter  fram 

kvalitativt  ledarskap  som ett  viktigt  tillskott  vid  produktion  av  produkter med 

hög  kvalitet  som  möter  eller  överstiger  konsumentens  förväntning 

(differentierade  produkter).  Hög  produktkvalitet  skapar  ofta  stark 

konsumentlojalitet, verkar företaget även inom en marknad som är relativt smal 

med  specialiserade  produkter  finns  det  stora  möjligheter  att  sätta  premium 

priser med hög marginal  (Knight 2000; Albaum & Duerr 2008). Westhead et al 

(2001)  framhäver  att  framtida  strategier  påverkas  till  stor  del  av  tidigare 

erfarenheter  som  företaget  innehar  men  framförallt  entreprenörens  egna 

erfarenheter  (Knight  2000).  För  att  nå  en  framgångsrik  internationalisering 
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anses valet av entry mode som det mest kritiska  (Knight 2000; Westhead et al 

2001;  Nakos  &  Brouthers  2002;  Albaum &  Duerr  2008; Morschett  et  al  2010; 

Mayrhofer 2004). Att  välja  rätt  entry mode har  stor påverkan på om  företaget 

kommer att nå framgång eller ej på den nya marknaden (Knight 2000; Westhead 

et  al  2001;  Nakos  &  Brouthers  2002;  Albaum  &  Duerr  2008;  Morschett  et  al 

2010; Mayrhofer 2004). 

1.2 Problemdiskussion 
Morschett et al (2010) definierar entry mode som ”det strukturella samförstånd 

som möjliggör att ett företag kan genomföra en viss produktmarknadsstrategi  i 

ett  värdland,  antingen  genom  endast  försäljning  av  varor  (via  export  modes) 

eller  genom  både  försäljning  och  produktion,  självständigt  eller  genom 

samarbete med en partner (contractual mode, joint ventures eller wholly owned 

operations)”  (Morschett  et  al  2010  s.60).1 Studier  inom  området  lyfter  fram 

entry modes komplexitet eftersom det innehåller så många påverkande faktorer 

(Nakos  &  Brouthers  2002;  Albaum  &  Duerr  2008;  Morschett  et  al  2010; 

Mayrhofer 2004).  

 

Porters Five Forces är en teori som fokuserar på externa faktorer som påverkar 

ett  företags  verksamhet  och  dess  utveckling,  där  nya  aktörer,  konkurrens, 

substitut, kunder‐ och  leverantörers makt  lyfts  fram som viktiga beståndsdelar 

ett företag måste arbeta med för att vara framgångsrikt (Porter 1980). Resource 

Based  View  (RBV)  tittar  till  skillnad  från  Porters  Five  Forces  på  vilka  interna 

faktorer  som  ett  exempelvis  ett  företagets  resurser  och  kompetenser.  Dessa 

måste  ett  företag  analysera  och  utvärdera  för  att  vara  och  fortsätta  vara 

konkurrenskraftigt  (Johnson  et  al  2008;  Wills‐Johnson  2008).    Johnson  et  al 

(2008)  och  Westhead  et  al  (2001)  lyfter  fram  unika  resurser  och 

kärnkompetenser  som viktiga beståndsdelar  för ett konkurrenskraftigt  företag, 

vilket  går  i  linje  med  RBV  teorins  synsätt.  Mayrhofer  (2004)  diskuterar  kring 

problematiken  att  ta  hänsyn  till  alla  faktorer  som  påverkar  ett  företag  vid 

expansion.  Simoneaux och Stroud  (2011) menar att  en SWOT‐analys  användas 

för att  analysera  företagets nuvarande konkurrensbild genom att hitta  styrkor, 

                                                        
1 Författarna vill varna läsaren för eventuella översättningsfelaktigheter vid detta citat. Se källa 
för att läsa original citatet på engelska.  
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svagheter, möjligheter och hot ur de faktorer som kan påverka ett företag inför 

ett strategiskt beslut, såsom lansering av en ny produkt eller expansion till en ny 

marknad. 

 

Zero Belysningar är ett svenskt företag med 26 anställda och omsätter ca SEK 45 

miljoner  per  år  (Bilaga  3),  vilket  klassificerar  dem  som  ett  småföretag  enligt 

Europa  kommissionen  (www.ec.europa.eu,  2011‐06‐18).  Företaget  producerar 

och säljer designarmaturer (www.zero.se) och kommer användas som fallföretag 

i studien. Företaget var under 80‐talet framgångsrikt på den norska marknaden 

via en självständig agent (Per Gill, 2011‐04‐05). När agenten sedan gick i pension 

valde fallföretaget att anlita Glamox Luxo som distributör i Norge (Per Gill, 2011‐

04‐05;  Thomas Gill,  2011‐06‐17).  Samarbetet  har under  senare  tid medfört  en 

rad  problem  för  fallföretaget  i  form  av  förlorad  marginal,  kontroll, 

marknadsandelar och de har även tappat sitt varumärke (Per Gill, 2011‐05‐05). 

Detta har uppstått på grund av att Glamox Luxo arbetar med totalentreprenader, 

vilket  medför  att  fallföretagets  relation  med  de  norska  kunderna  kraftigt 

försvagats (Per Gill, 2011‐05‐05) då Glamox Luxo endast säljer deras produkter 

som  komplement  till  sina  egna  armaturer  (Dag  Smordal,  2011‐05‐19). 

Fallföretagets  rådande  situation  har  därmed  bidragit  till  att  de  vill  återta 

kontrollen på marknaden och bygga upp sitt varumärke genom att själva agera i 

Norge (Per Gill, 2011‐04‐05; Thomas Gill, 2011‐06‐17).  

 

Valet  av  entry  mode  är  av  stor  vikt  då  det  påverkar  företagets 

prestationsförmåga genom att bestämma om företaget kommer ha  full kontroll 

över den utländska enheten eller om det behöver dela kontrollen med en partner 

(Morschett et al 2010). När väl valet av entry mode är verkställt är det svårt att 

ändra  eftersom  det  har  en  långtidsverkande  effekt  (Morschett  et  al  2010; 

Agarwal & Ramaswami 1992). Entry modes komplexitet blandat med att det är 

väldigt komplicerat att studera alla de olika faktorerna samtidigt resulterar i att 

teorierna  skiljer  sig  åt  (Nakos  &  Brouthers  2002;  Morschett  et  al  2010; 

Mayrhofer 2004).   
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1.3 Problemformulering 
 Vilket entry mode bör ett svenskt småföretag välja vid expansion på den 

norska belysningsmarknaden? 

o Vilka  styrkor,  svagheter,  möjligheter  och  hot  kan  påverka  ett 

svenskt  småföretags  val  av  entry  mode  till  den  norska 

belysningsmarknaden? 

1.4 Syfte  
Syftet med studien är att undersöka olika faktorer som påverkar småföretag val 

av entry mode vid expansion. För att kunna svara på problemformuleringen har 

författarna  valt  att  använda  ett  fallföretag,  där  deras  situation  kommer  att 

användas  för  att  undersöka  ett  svenskt  småföretags  val  av  entry  mode  vid 

expansion till Norge.  

1.5 Avgränsningar  
Det  finns  många  olika  synsätt  och  teorier  som  behandlar  expansion  och 

internationalisering  och  hur  de  i  sin  tur  påverkar  valet  av  entry  mode.  Detta 

skulle  kunna  vara  teorier  såsom  INT  (Internalization  theory),  TC  (Transaction 

cost  theory,  The  Network  theory  och  den  nordiska  skolan,  t.ex.  Uppsala‐

modellen, dessa kommer dock inte användas i denna studie. Författarna kommer 

inte att applicera Porters Five Forces teorin ur ett makro perspektiv, utan titta på 

de  aspekter  som  påverkar  ett  företag  i  en  industriell  nivå.  Ur  en  teoretisk 

synvinkel  skulle  studien  kunna  ta  hänsyn  till  fler  faktorer  som  påverkar 

småföretags val av entry mode vid expansion. Studien skulle kunna utveckla en 

bredare,  internationell  eller  global  strategi  i  stället  för  att  endast  undersöka 

expansion  på  den  norska  marknaden  och  på  en  djupare  nivå  undersöka  och 

analysera olika entry modes.  
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2. Metod 

2.1 Vetenskaplig teori 
Vid  en  forskningsstudie  kan  det  vara  viktigt  att  ta  hänsyn  till  vad  som  kan 

betraktas  som  godtagbar  kunskap  inom  ett  ämnesområde  (Hartman  1998). 

Forskningsvärlden  kan  använda  sig  av  två  olika  grundläggande  vetenskapliga 

huvudinriktningar,  positivism  och  hermeneutik  (Hartman  1998;  Rosengren  & 

Arvidson 2002; Andersson 1979; Thurén 2007).  

 

Positivism  förespråkar  användning  av  naturvetenskapliga metoder  vid  studier 

av  den  sociala  verkligheten  (Hartman  1998;  Rosengren  &  Arvidson  2002; 

Andersson 1979; Thurén 2007). Enligt Hartman (1998) är det bara  företeelser 

som  kan  bekräftas  via  sinnena  som  kan  anses  som  ”riktig”  kunskap  och  all 

verklig och vetenskaplig kunskap framgår ur empiriska undersökningar. Torsten 

Thurén  (2007)  menar  att  positivisterna  gärna  vill  tro  på  absolut  kunskap. 

Thurén  (2007  s.17)  anser  även  att  ”om man  rensar  bort  allt man har  trott  sig 

veta,  men  som  man  egentligen  inte  vet,  då  får  man  kvar  en  kärna  av  säker 

kunskap”.  En positivist antyder att kunskap förvärvas genom att man bekräftar 

eller bestrider antaganden och teorier (Hartman 1998). Vidare skall vetenskapen 

vara  värderingsfri  där  undersökaren  är  en  extern  observatör  som  ej  påverkar 

undersökningsobjektet,  vilket  kan  resultera  i  en  sann  och  objektiv  kunskap 

(Rosengren  &  Arvidson  2002).  Positivistisk  forskning  inriktas  på  att  försöka 

skapa en förklaring om hur saker och ting fungerar istället för att fokusera på att 

förstå hur de fungerar (Andersson 1979).  

 

Till  skillnad  från  positivismen  utgår  hermeneutik  ifrån  humanistiskt  ideal,  då 

tolkningsläran går ut på att förstå och inte bara begripa intellektuellt (Hartman 

1998; Rosengren & Arvidson 2002; Andersson 1979; Thurén 2007). Det innebär 

att  hermeneutiken  skiljer  sig  radikalt  ifrån  positivismen  (Hartman  1998; 

Rosengren  &  Arvidson  2002;  Andersson  1979;  Thurén  2007).  Hermeneutiska 

studier baseras på människor och deras uppfattning av den sociala verkligheten 

(Rosengren  &  Arvidson  2002).  Enligt  Rosengren  och  Arvidson  (2002)  anses 

forskaren  vara  ett  viktigt  redskap  i  undersökningen  som  ej  kan  särskiljas  från 

det undersökta fenomenet.  Hermeneutiker menar att tolkning och förståelse är 
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centralt  för  att  skapa  kunskap  (Andersson  1979).  Andersson  (1979)  menar 

därmed att genom att studera  fenomen och dess omgivning som en helhet kan 

förståelse uppnås (Andersson 1979). 

 

Denna  studie  kommer  att  utgå  ifrån  hermeneutiska  antaganden.  Då  en  del  av 

undersökningen  kommer  att  bedrivas  utifrån  författarnas  subjektiva 

uppfattningar  och  åsikter  avser  författarna  att  använda  sig  av  detta 

vetenskapliga förhållningssätt. Eftersom datainhämtning kommer att ske genom 

intervjuer, där respondenternas uppfattning är relevant kan hermeneutik anses 

som passande. Då  författarna  inte kommer att kunna skapa en objektiv bild av 

verkligheten  så  avser  de  därmed  inte  att  använda  sig  av  positivismen  strikta 

förhållningssätt. 

2.2 Forskningsintresse   
Enligt  Rosengren  och  Arvidson  (2002)  kan  storleken  på  existerande  kunskap 

inom forskningsområdet vara avgörande för valet av vilken form av studie som 

skall  genomföras.  Med  utgångspunkt  i  den  kunskap  forskaren  anser  sig  ha, 

formuleras  undersökningens  huvudfråga  och  forskningsintresse  (Rosengren  & 

Arvidson 2002).  Rosengren och Arvidson (2002) presenterar tre olika former av 

forskningsintresse som kan ligga till grund för undersökningen: 

– Explorativ ansats:  studier som används då det  finns relativt  lite kunskap 

inom  forskningsområdet  och  forskarna  försöker  finna  grundläggande 

förståelse.  Det  explorativa  forskningsintresset  innebär  i  regel  att 

forskaren gör en fältstudie i samhället. Forskaren uppsöker fenomenet för 

att med öppet sinne ta intryck av det. 

 

– Deskriptiv  ansats:  beskrivande  studier  som  används  när  det  finns  en 

grundläggande  förståelse  och  kunskap  inom  forskningsområdet.  Målet 

med  studien  är  att  skildra  relationer.  Datainsamlingsmetoden  i  en 

deskriptiv undersökning är styrd och inriktad på att få fram information 

på  bekostnad  av  andra.  Vanliga  datainsamlingsmetoder  kan  vara 

frågeundersökningar eller deltagarstudie. 
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– Explanativ ansats: studier som används för att få en djupare förståelse och 

kunskap.  Vid  explanativa  studier  har man  god  kunskap  om  fenomenets 

egenskaper  och  utbredning.  Då  ligger  det  nära  till  hands  att  undersöka 

vad som kan orsaka fenomenet. 

 

Denna  studie  kommer  att  bedrivas  utifrån  en  explanativ  ansats.  Syftet  med 

studien  är  att  undersöka  vilka  faktorer  som kan påverka  Zero Belysningar  vid 

expansion  till  Norge.  Detta  gör  att  studiens  forskningsintresse  kan  anses  som 

explanativt eftersom att författarna kommer att undersöka vad som kan orsaka 

valet av entry mode. Dessutom finns mycket forskning och kunskap inom ämnet 

att  tillgå vilket gör att målet blir att skapa en djupare  förståelse kring området 

istället för att utveckla en grundläggande uppfattning.  

2.3 Forskningsansats 
Vetenskaplig  forskningsansats  innebär  hur  forskaren  skall  förhålla  sig  till 

sambandet mellan teori och empiri och hur slutsatser skall dras (Thurén 2007; 

Wallén 1996; Andersen 1994). I västerlandets tänkande historia har metoder för 

insamling och utveckling av kunskaper varit centrala, och de viktigaste har varit 

deduktion,  induktion  och  abduktion  (Thurén  2007;  Wallén  1996;  Andersen 

1994).   

 

Ett  deduktivt  angreppssätt  innebär  att  befintliga  teorier  prövas  (Andersén 

1994).  Torsten  Thurén  (2007)  menar  att  deduktion  innebär  att  man  drar  en 

logisk slutsats som kan betraktas som sann om den är logiskt sammanhängande. 

Thurén (2007) anser dock att slutsatsen ej behöver vara giltig i den meningen att 

den  stämmer  överens  med  verkligheten.    Forskningen  utgår  från  teorier  och 

utifrån  dessa  skapas  antaganden  (Wallén  1996).  Enligt  Wallén  (1996)  testas 

därefter antagandena, vilka verifieras eller falsifieras genom en jämförelse med 

insamlad  fakta.  Därmed  dras  slutsatser  om  separata  företeelser  utifrån  den 

befintliga teorin (Wallén 1996). 

 

Då  forskning utgår  från undersökningar av verkligheten och fokus  ligger på att 

försöka upptäcka mönster som kan sammanfattas i modeller och teorier används 

ett  induktivt  angreppssätt  (Andersen  1994; Wallén  1996).  Det  är  en  process  i 
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vilken en person med hjälp av olika hjälpmedel samlar in fakta om ett samband 

mellan  begrepp  som  han  eller  hon  redan  känner  till  (Andersen  1994).  Enligt 

Andersen  (1994)  och  Wallén  (1996)  innebär  induktion  att  teori  genereras 

genom  en  forskningsinsats  eftersom  att  slutsatser  och  teorier  grundas  i  ren 

empiri.  Forskaren  samlar  in  nödvändig  information  om  verkligheten  och 

utformar teorier utifrån det empiriska materialet (Wallén 1996).   

 

Ett  abduktivt  angreppssätt,  även kallade  ”den gyllene medelvägen”,  innebär  en 

kombination  av  deduktion  och  induktion  (Andersen  1994).  Andersen  (1994) 

menar  att  induktion  och  deduktion  ej  kan  skapa  kunskap  som  forskarna  inte 

redan  haft  har  abduktion  utvecklats.  För  att  fastställa  ett  resultat  pendlar 

därmed forskaren mellan det deduktiva och induktiva angreppssättet (Andersen 

1994).  

 

Denna  studie  kommer  att  bedrivas  utifrån  ett  induktivt  angreppssätt  då 

forskningen  kommer  att  utgå  från  undersökningar  av  verkligheten  och 

antaganden  kommer  att  formuleras  utifrån  specifika  data.  Då  forskningen 

kommer att baseras på att all kunskap börjar som en serie enskilda upplevelser 

är  den  induktiva  forskningsansatsen  passande.  En  induktiv  ansats  valdes  även 

för  att  författarna  är  intresserade  av  att  förstå  Zero  Belysnings  ställning  på 

marknaden. Det innebär att författarna kommer att inleda med en undersökning 

av företaget och dess marknad. Författarna analyserar detta genom att använda 

deras valda teoretiska ram och genom att  försöka fylla  i de teoretiska  luckorna 

författarna möter. 

2.4 Undersökningsmetod 
Inom  samhällsvetenskapliga  studier  kan  det  antas  att  två  olika 

undersökningsmetoder  kan  användas,  kvantitativa  och  kvalitativa  metoder 

(Andersen  1994;  Bell  2006;  Hartman  1998).  Det  som  avgör  om  en  studie  är 

kvantitativ eller kvalitativ är främst studiens syfte och den problematik som skall 

angripas (Andersen 1994; Bell 2006; Hartman 1998). 

 

Kvantitativa  studier  omfattar  information  som  kan  mätas  eller  värderas 

numeriskt  (Andersen  1994).  Vanligtvis,  men  inte  alltid,  används  kvantitativa 
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undersökningar  för att  få  fram information om ”hur mycket” eller  ”hur många” 

det  finns  (Hartman  1998).  Hartman  (1998)  menar  att  kvantitativa 

undersökningar därmed betraktar världen ur olika klasser och ställer frågor om 

dessa klasser. Forskningsmetoden präglas av slutgiltighet och lämpar sig väl när 

syftet  är  att  göra  mätningar,  jämföra  information  och  pröva  antaganden 

(Andersen 1994). Datainsamlingsmetoder som används vid kvantitativa studier 

kan  vara  enkäter, mätningar  och  experiment  (Andersen  1994;  Hartman  1996; 

Bell 2006).   

 

Kvalitativa  studier  används  om  man  vill  skapa  en  djupare  förståelse  för  ett 

specifikt  ämne,  händelse  eller  situation  (Andersen  1994;  Bell  2006;  Hartman 

1998). Utgångspunkten för de kvalitativa metoderna är att varje fenomen består 

av en unik kombination av beskaffenheter och egenskaper, och det därför ej kan 

betraktas  som mätbart  (Andersen  1994).  Hartman  (1998)  definierar metoden 

såhär:  ”Kvalitativa  undersökningar  karakteriseras  av  att  man  försöker  nå 

förståelse för livsvärlden hos en individ eller en grupp individer” (Hartman 1998 

s.239).  Forskningsmetoden  har  i  allmänhet  ett  utredande  syfte,  där  syftet  ofta 

kan vara att förstå komplexa orsaker till människors beteende (Andersen 1994).  

Fallstudier,  intervjuer  och  fokusgrupper  kan  vara  användbara 

datainsamlingsmetoder vid kvalitativa studier (Hartman 1998; Andersen 1994). 

 

Om  en  kvalitativ  uppsats  skall  utföras,  bör  forskaren  tillämpa  en  viss 

forskningsprocess  (Hartman  1998;  Bell  2006).    Analytisk  induktion  är  den 

traditionella  synen  på  en  forskningsprocess,  medan  grundad  teori  är  ett  mer 

modernt  och  komplext  perspektiv  (Hartman  1998;  Bell  2006).  Enligt  Hartman 

(1998)  innebär  analytisk  induktion  att  forskaren  undviker  teoretiserande  vid 

datainsamling, vilket  innebär att data först samlas in, som sedan analyseras för 

att få fram en teori. Detta för att forskaren ej vill påverka respondenterna vid en 

intervju (Hartman 1998). Enligt Hartman (1998) innebär däremot grundad teori 

att  datainsamling  och  analys  sker  parallellt.  Denna  forskningsprocess  används 

för att utveckla och fördjupa teoretiskt relevanta kategorier (Hartman 1998; Bell 

2006).  
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Denna uppsats  kommer  att  bedrivas  utifrån  en  kvalitativ  undersökningsmetod 

eftersom  författarna valt  en undersökande problemställning där de vill  ta  reda 

på vilken form av entry mode som är lämpligast för Zero Belysning att använda 

sig av. Då studien kommer att utgå ifrån Zero Belysnings personliga erfarenheter 

och  handlingar  anser  författarna  att  den  kvalitativa  metoden  lämpar  sig  bäst. 

Analytisk induktion kommer att appliceras som forskningsprocess. Detta för att 

författarna  har  i  åtanke  att  först  samla  in  data,  som  sedan  kommer  att 

analyseras.    Intervjuer  kommer  även  uträttas  vilket  gör  analytisk  induktion 

passande då författarna har i åtanke att ej påverka respondenterna. 

2.5 Datainsamling  
Det  finns  många  olika  metoder  som  kan  användas  för  att  samla  in  data  och 

material (Yin 2007; Andersen 1994; Bell 2006). Valet av metod bestäms av syftet 

med forskningen, problemformuleringen, de empiriska grunden och den tid och 

resurser  som  finns  att  tillgå  (Andersen  1994).  För  att  genomföra 

datainsamlingen valde författarna att göra en fallstudie av Zero Belysning. 

 

En  fallstudie  kan  definieras  som  en  detaljerad  och  intensiv  analys  av  ett  fall, 

vanligtvis ett  företag eller en händelse (Bell 2006; Yin 2007). Metoden rymmer 

möjligheten att på djupet studera en avgränsad aspekt av ett problem under en 

begränsad tid (Bell 2006). Enligt  (Bell 2006) har  forskare som använder sig av 

fallstudier  ofta  som  syfte  att  identifiera  egenskaper,  belysa  olika 

samspelsprocesser, visa hur dessa påverkar implementeringen av en förändring 

och organisationers sätt att fungera och agera. Fallstudier fokuserar framförallt 

på  undersökningar  av  komplexa  samband  eller  av  processer  (Yin  2007).  Yin 

(2007)  anser  att  fallstudier  är  lämpligt  då  unika,  extrema  eller  sällsynta 

händelser skall undersökas. Dock finns det även de som kritiserar metoden. Bell 

(2006) menar  på  att  det  finns  vissa  personer  som  ifrågasätter  värdet med  att 

undersöka ett specifikt fall. Enligt Bell (2006) menar dessa kritiker att det finns 

risk för snedvridna och skeva resultat.  

 

Då författarna har som syfte att undersöka vilka faktorer som påverkar ett SMEs 

val  av  entry  mode,  kan  användningen  av  en  fallstudie  anses  som  lämplig. 

Fallstudien  kommer  att  fokuseras  på  företaget  Zero  Belysningar.  Zero 
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Belysningar  är  ett  svenskbaserat  företag  som  vill  nylansera  sig  på  den  norska 

marknaden,  med  en  fast  utgångspunkt  enligt  Per  Gill  (2011‐05‐05).  Företaget 

säljer  kvalitativa  designarmaturer  (www.zero.se)  och  Per  Gill  (2011‐05‐05) 

menar att företaget är verksamma inom en nischad marknad, där företaget själva 

vill vara i framkanten vad gäller design, kvalitet och funktion, vilket Dag Smordal 

(2011‐05‐19)  och  Espen  Ytterstad  (2011‐05‐19)  tycker  att  de  lever  upp  till. 

Enligt  Per  Gill  (2011‐05‐05)  arbetar  företaget  aktivt  med  att  hitta  nya 

designformer, material och metoder för att tillverka sina armaturer.  

 

Zero  Belysningar  har  enligt  Per  Gill  (2011‐05‐05)  varit  aktiva  i  Norge  sedan 

början av 80‐talet genom en agent som hade ansvar för den norska marknaden. 

Per  Gill  (2011‐05‐05) menar  att  fram  till  agentens  pension  var  det  en  väldigt 

framgångsrik  expansion  och  Zero  Belysningar  skaffade  sig  marknadsandelar. 

Efter avslutat kontrakt med agenten anlitades en distributör, Glamox Luxo, som 

jobbar  med  totalentreprenader,  vilket  Per  Gill  (2011‐05‐05)  menar  gav  en 

negativ inverkan på Zero Belysningar. Samarbetet anses misslyckat eftersom en 

del av Zero Belysningars marginal går till Glamox Luxo, då samarbetspartnern ej 

säljer direkt till kund (Gill 2011‐05‐05). Per Gill (2011‐05‐05) menar även på att 

varumärket  försvagas  genom  att  Zero  Belysningar  inte  har  någon  personlig 

kontakt med slutkunden.  

 

Enligt Dag Morten Rasch (2011‐05‐19), Dag Smordal (2011‐05‐19) och Per Gill 

(2011‐05‐05)  har  nu  kontraktet med Glamox  avslutats men  fortlöper  2011  ut. 

Per Gill (2011‐05‐05) vill under 2012 att Zero Belysningar själva skall gå in och 

börja sälja mot slutkund, medan Dag Smordal (2011‐05‐19), Ytterstad (2011‐05‐

19) och Dag Morten Rasch (2011‐05‐19) från Glamox Luxo vill fortsätta att sälja 

Zero  Belysningars  produkter,  dock  ställer  sig  Per  Gill  (2011‐05‐05)  tveksam 

inför  fortsatt  samarbete  då  de  kommer  att  förlora  en  del  av  vinsten  och 

varumärket.  Då  Zero  Belysningar  själva  upplever  att  de  valt  fel  entry  mode, 

menar Per Gill (2011‐05‐05) att de nu vill finna ett nytt entry mode som tillåter 

dem att utnyttja sin  fulla potential  i avseende att  stärka sitt varumärke på den 

norska marknaden, öka sin försäljning och ta nya marknadsandelar.  
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Zero  Belysningar  kan  kategoriseras  som  ett  småföretag  med  mål  att  åter 

expandera  till  den  norska  marknaden.  Genom  att  undersöka  företaget  kan 

undersökningen få fram nyttig information som kan ligga till grund för att svara 

på  problemformuleringen.  Undersökningen  kommer  därmed  att  begränsas  till 

ett fall och är under en viss tidsrymd. Dessutom kan valet av en fallstudie anses 

som acceptabel eftersom författarna kommer att undersöka en unik och sällsynt 

händelse för företaget.   

 

Data vid användning av en fallstudie kan komma från många källor (Yin 2007). 

Denna  studie  kommer  att  fokusera  på  datainhämtning  ifrån  dokumentstudier 

och  intervjuer.   Definitionen av dokumentstudier är enligt Yin  (2007) skriftliga 

källor  av  skilda  slag  som  exempelvis  formella  undersökningar  och  skriftliga 

rapporter.  Dokumentstudier  innebär  att  en  indirekt  undersökning  görs  av 

sociala fenomen (Yin 2007). Den information som fås genom dokumentstudier är 

sekundärdata, vilket  innebär att uppgifterna har tagits fram i ett annat syfte än 

det  som  gäller  för  den  aktuella  studien  (Andersen  1994).  Andersen  (1994) 

menar därför att det kan vara viktigt vid dokumentstudier att vara medveten om 

att materialet kan vara vinklat. Att använda sig av dokumentstudier är både tid 

och kostnadsbesparande i förhållande till om författarna själva hade bedrivit den 

undersökningen (Bell 2006). Bell (2006) menar att detta gör att många forskare 

anser  att  metoden  är  väldigt  användbar  och  lämplig.  I  denna  studie  kommer 

dokumentstudier  att  appliceras  för  att  bespara  både  tid  och  pengar. 

Informationsinhämtningen grundas även på att genom granskning av dokument 

kan  relevant  och  användbar  data  fås  fram  som  kan  bidra  till  att  lösa  studiens 

problem. 

 

Till skillnad från dokumentstudier iakttar forskaren det sociala agerandet direkt 

vid  intervjuer  (Andersen  1994;  Bell  2006;  Yin  2007).  Fallstudieintervjuer  kan 

beskrivas  som  olika  former  av  utfrågningar  som  kan  ske  genom  personlig 

direktkontakt  eller  via  elektroniska  kommunikationsmedel  (Yin  2007). 

Ändamålet  med  en  fallstudieintervju  är  att  personer  skall  berätta  om  de 

egenskaper som forskaren håller på att undersöka (Andersen 1994). En intervju 

ger möjlighet  till  en djupare  förståelse då  frågorna kan anpassas  till  varje unik 
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respondent  (Bell  2006). Bell  (2006) menar  att  genom  intervjuer har  forskaren 

även  möjlighet  till  att  tolka  och  analysera  andra  former  av  signaler  än 

språkbruket, exempelvis genom en individs kroppsspråk. Dock är det viktigt vid 

en  intervju  att  ta  hänsyn  till  att  respondenterna  kan  ge  dem  svar  de  tror  att 

forskaren vill ha och se till att inga skevheter uppstår (Yin 2007). Intervjuer kan 

även vara tidskrävande och kostsamma (Bell 2006).   

 

Det finns olika former av intervjuer som har olika syften och mål. Intervjuer kan 

delas  upp  i  tre  olika  former;  strukturerade,  semi‐strukturerade  och 

ostrukturerade  (Bell  2006).  Strukturerade  intervjuer  innebär  att  forskaren 

ställer  frågor  till  respondenten  utifrån  ett  förbestämt  frågeschema  (Yin  2007). 

Målet med en sådan intervju är att se till att frågorna för samtliga intervjuer är 

desamma  och  därmed  tillförsäkra  att  varje  intervjuperson  möter  samma 

frågestimuli (Bell 2006). Frågorna i en strukturerad intervju är ofta specifika och 

utformade  på  ett  sådant  sätt  att  respondenterna  får  ett  visst  antal 

svarskategorier  att  besvara  (Yin  2007).  Detta  leder  till  att  man  får  en 

uppsättning svar som är enkla att sammanfatta och analysera (Bell 2006).   Vid 

semi‐strukturerade  intervjuer  har  forskaren  valt  ut  ett  visst  antal  specifika 

ämnen som skall diskuteras under intervjun, men till skillnad från strukturerade 

intervjuer har respondenten friheten att utforma svaren på frågorna på sitt eget 

sätt  (Bell  2006).  Ostrukturerade  intervjuer  är  en  öppen  form  av  intervju  och 

påminner mycket om ett samtal mellan respondenten och forskaren (Yin 2007). 

Enligt  Bell  (2006)  kan  ett  vanligt  samtal  om  ett  specifikt  ämne  ge  mycket 

information  och  goda  insikter.  Intervjupersonen har  friheten  att  associera  fritt 

och kan generera data som forskaren ej funderat över (Bell 2006). 

 

I denna studie kommer intervjuer att utföras eftersom en djupare förståelse då 

kan  utvecklas.  Då  författarna  kommer  att  anpassa  frågorna  efter  var 

intervjuperson, kommer författarna att kunna få  fram relevant  information och 

specifik data som rör Zero Belysningar och den norska markanden. Att intervjuer 

är  flexibla  gör  datainhämtningen  adekvat  eftersom att  författarna  kan  anpassa 

intervjuerna  efter  studiens  problem.  I  studien  kommer  semi‐strukturerade 

intervjuer att genomföras. Detta på grund av att författarna valt ut ett visst antal 
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specifika  teman  som  skall  diskuteras  under  intervjun  och  eftersom  författarna 

vill att respondenterna skall kunna ha friheten att utforma svaren på frågorna på 

sitt eget sätt.  

2.6 Urval och population  
Vid en forskningsstudie är valet av undersökningsenheter centralt (Rosengren & 

Arvidson 2002; Hartman 1998; Bell 2006).   Om  forskaren är  intresserad av en 

begränsad samling enheter och har möjlighet att undersöka hela populationen, 

kan  en  totalundersökning  utföras  (Hartman  1998).  Dock,  är  det  ofta  så  att 

populationen  är  stor  och  oräknelig  vilket  innebär  att  en  urvalsundersökning 

måste göras (Rosengren & Arvidson 2002; Hartman 1998). Syftet med ett urval 

är  att  införskaffa  innehållsrik  och  täckande  information  för  att  kunna  ge  en 

redogörelse  av  ett  visst  fenomen  i  en  viss  population  (Rosengren  &  Arvidson 

2002).  Rosengren  och  Arvidson  (2002)  menar  att  vilken  urvalsstrategi  som 

forskaren  väljer  att  använda  bestäms  vanligen  av  forskningens  syfte  och 

forskningsintresse.   

 

Det kan antas att det  finns  två huvudsakliga urvalsstrategier,  sannolikhetsurval 

och  ickesannolikhetsurval  (Hartman  1998;  Bell  2006).  Sannolikhetsurval 

innebär  att  undersökningsenheterna har  valts  ut på  slumpmässig  grund, vilket 

betyder  att  forskaren  har  kunskap  om  sannolikheten  för  att  respektive  enhet 

väljs  ut  (Hartman  1998;  Bell  2006).  Icke‐sannolikhetsurval  är  ett  urval  där 

sannolikheten  för  alla  enheter  ej  är  lika  stor  att  komma  med  i  forskningen 

(Hartman 1998; Bell 2006). Enligt Hartman (1998) innebär det att vissa enheter 

har större möjlighet att delta i forskningen än andra. 

 

I denna forskningsstudie tillämpades ett icke‐sannolikhetsurval. Urvalsstrategin 

valdes för att för författarna var det inte det viktigaste kriteriet att alla personer 

skulle  ha  samma möjlighet  att  komma med  i  undersökningen,  utan  att  de  som 

valdes ut hade relevant kunskap och erfarenhet för studien. Urvalsstrategin gav 

författarna  därmed  möjligheten  att  välja  undersökningsobjekt  efter  de 

egenskaper författarna eftersträvade.  
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Per Gill, Zero Belysningars VD, valdes ut att  intervjuas på grund av Gills  inblick 

och  kännedom  om  fallföretaget.  För  att  få  en  djupare  bild  och  överblick  av 

fallföretaget  intervjuades  även  Thomas  Gill,  design‐  och  konstruktionschef  på 

Zero  Belysningar.  Thomas  Gills  kunskap  om  fallföretaget  och  dess  produkter 

bidrog  även  till  att  han  valdes ut. Då  fallföretaget  tidigare  varit  indirekt  aktiva 

genom en självständig agent på den norska marknaden, undersöktes 30 stycken 

av 60 stycken listade norska kunder som erhölls från Per Gill. Detta gjordes för 

att  få en förståelse om hur fallföretaget uppfattas av andra aktörer och kunder. 

Företagen  som  valdes  ut  var  de  som  författarna  fick  kontakt  med  av  de  60 

stycken listade norska kunderna.  

 

Dag Smordal, Dag Morten Rasch och Espen Ytterstad –  säljare på Glamox Luxo 

valdes även de ut att delta i studien. Individerna utvaldes på grund av att deras 

vetskap  och  kännedom  om  Zero  Belysningar,  dessutom  ville  författarna  få  en 

uppfattning  ur  deras  synvinkel  om  hur  den  norska  marknaden  upplever 

företaget. Antalet säljare från Glamox Luxo valdes att användas eftersom att de 

har en aktiv och närvarande bild av företaget och för att få fram olika åsikter och 

synvinklar om fallföretaget. Joachim Øwre Israelsbakk, marknadssekreterare på 

Fagerhult  AS,  intervjuades  för  att  få  fram  information  om  fallföretagets 

konkurrent  Fagerhult AS. Øwre  Israelsbakk valdes ut på  grund av  sin  kunskap 

om den norska marknaden och  Fagerhult AS. Magnus Dahlin,  rådgivare  på det 

norska Exportrådet och Snjezana Maric, konsult på Exportrådet, valdes även de 

ut  för att delta  i  studien. Detta gjordes på grund av deras specifika vetskap om 

Norge och landets politiska struktur.  

 

För att  få  fram information om Norge och dess kultur ur ett  företags synvinkel 

intervjuades Malin Berg, VD på D‐sign. D‐sign är ett mindre norskt företag som 

arbetar med design och formgivning och som har god insikt över vilka problem 

som kan uppstå vid etablering i landet. Malin Berg valdes att intervjuas eftersom 

Berg  har  kunskap  om  Norges  politiska  struktur  och  hur  det  är  att  vara 

småföretag i Norge. Berg har även förståelse för en expansion ur ett småföretags 

synvinkel.  En  intervju  med  Petter  N.  Haug,  administrerande  direktör  på 

Lyskultur  har  även  utförts.  Lyskultur  är  en  neutral  organisation  inom  ljus  och 
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belysning i Norge med syfte att vara ett kunskapscentrum för ljus. Petter N. Haug 

valdes  att  intervjuas  på  grund  av  sin  kunskap  om  den  norska 

belysningsmarknaden och sin erfarenhet om ljus och belysning.  

2.7 Analys av data 
När  kvalitativ  data  skall  utvärderas  kan  vissa  problem  uppstå  eftersom 

kvalitativa  undersökningar  kan  frambringa  ett  stort  och  svårhanterat 

datamaterial  (Bell  2006).  Enligt  Bell  (2006)  kan  det  därmed  vara  viktigt  att 

genomföra  en  grundläggande  analys  av  datamaterialet  så  att  teori  kan 

formuleras  och  genereras.  Vid  tolkning  av  data  är  analytisk  induktion  och 

grundad  teori två  former  av  analysstrategier  som kan  användas  vid  kvalitativa 

studier  (Hartman 1998). Enligt Hartman (1998)  innebär det att analysera data 

genom analytisk induktion att forskaren utgår ifrån den induktiva processen och 

sätter olika kategorier i relation till varandra och genom det kommer forskaren 

få en bild över hur de olika meningsbärande företeelserna hänger samman. Watt 

Boolsen (2007) menar på att vid ett  sådant  förhållningssätt  försöker  forskaren 

uppnå  mättnad  i  sitt  datainsamlande.  Grundad  teori innebär däremot att 

datainsamling kan ske på ett iterativt sätt och den  inriktas  på  utveckling  av  en  teori  på 

basis på empirisk grund (Bell 2006). Bell (2006) menar att fokus i grundad teori 

är att utveckla en teori utan att förlita sig på någon speciell kategori av data eller 

teoretiskt  intresse.  I  denna  undersökning  kommer  analysen  av  det  insamlade 

empiriska materialet att baseras på de metoder som ingår i analytisk induktion. 

Analysstrategin valdes att appliceras i studien eftersom undersökningen bygger 

på en induktiv metod och är baserad på idén om att resultatet tolkas först när all 

data  är  insamlad.    Analysmetoden  kommer  även  appliceras  eftersom  hela 

studiens forskningsprocess följer analytisk induktion. 

2.8 Vetenskaplig trovärdighet 
Vilken  metod  man  än  väljer  för  insamling  av  data,  bör  man  alltid  granska 

informationen  kritiskt  för  att  avgöra  hur  sann  och  tillförlitlig  det  insamlade 

materialet  är  (Denzin  &  Lincoln  2005).  För  att  kunna  göra  en  bedömning  om 

kvaliteten  i  en  kvalitativ  undersökning  kan  kvalitetsmåttet  trovärdighet,  som 

Denzin och Lincoln (2005) utvecklat, tillämpas.  
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Måttet  trovärdighet  består  av  fyra  delkriterier;  tillförlitlighet,  överförbarhet, 

pålitlighet och möjlighet att styrka och bekräfta (Denzin & Lincoln 2005). Enligt 

Denzin  och  Lincoln  (2005)  skapas  en  tillförlitlighet  i  resultatet  genom  att 

forskaren  både  säkerställt  att  undersökningen  utförts  i  enlighet  med  de 

bestämmelser som finns och att resultatet meddelats de personer som är en del 

av  den  sociala  värld  som  studerats.  Kriteriet  överförbarhet  påpekar  hur  pass 

överförbart  resultatet  är  till  andra  kontexter  (Denzin  och  Lincoln  2005).  

Innebörden av pålitlighet är enligt Denzin och Lincoln (2005) att forskaren skall 

kunna  garantera  att  det  skapas  en  komplett  och  åtkomlig  redogörelse  för  alla 

faser av undersökningsprocessen. Till sist är det viktigt att forskaren kan styrka 

och  bekräfta  att  han  eller  hon  agerat  i  god  tro  under  forskningsprocessen 

(Denzin och Lincoln 2005). Enligt Denzin och Lincoln (2005) innebär det att det 

skall  vara  uppenbart  att  forskningen  inte  bygger  på  forskarens  personliga 

värderingar. 

 

Detta  kvalitetsmått  kommer  att  användas  för  att  göra  en  bedömning  av 

forskningen  samt  för  att  säkerhetsställa  undersökningens  trovärdighet. 

Tillämpningen  av  kvalitetsmått  gör  det  möjligt  att  utvärdera  om  data  som 

används i undersökningen är insamlad och bearbetad på ett intressant, pålitligt 

och begripligt sätt. 

2.9 Operationalisering 
Denna studie har utarbetats efter en induktiv forskningsansats och en analytisk 

induktiv  forskningsprocess,  vilket  innebär  att  forskningen  har  haft 

undersökningar av verkligheten som utgångspunkt där antaganden formulerats 

utifrån specifika data. Studien tog därmed sin början genom att Zero Belysningar 

och den norska marknaden undersöktes. Detta genom att en första strukturerad 

intervju  med  Per  Gill  (2011‐04‐05),  Zero  Belysningars  VD,  utfördes  via  mail. 

Intervjun  hade  som  syfte  att  ge  författarna  en  förförståelse  om  hur  Zero 

Belysningar  och  den  norska marknaden  fungerar  och  vara  ett  underlag  för  en 

andra intervju med Per Gill.  

 

Med  intervjun med  Per  Gill  (2011‐04‐05)  som  utgångspunkt  diskuterades  två 

huvudsökord  fram;  entry mode  och  SME.  Dessa  ansågs  lämpliga  och  relevanta 



Ekonomihögskolan i Växjö    
 

  23

eftersom de relaterade till studiens problemformulering och syfte.  De hade även 

stark  anknytning  till  den  information  som  framkom  ur  intervjun.  Litteratur 

började  därmed  undersökas  genom  att  läsa  böcker  och  vetenskapliga  artiklar. 

Sökmotorn  Business  Source  Premium  användes  för  att  få  fram  artiklar,  där 

sökresultatet  begränsades  genom  att  enbart  visa  granskade  artiklar.  Dessa 

artiklar gjorde även grunden för vilka olika entry modes som skulle undersökas. 

För att kontrollera om artiklarna var av vetenskaplig karaktär gjordes även en 

granskning av tidskriften i sökmotorn Ulrich.   Kontroll av all  litteratur utfördes 

genom  att  undersöka  litteraturens  utformning,  författarens  auktoritet,  och  om 

litteraturen var väldokumenterad. I studien anses all litteratur vara relevant och 

vetenskaplig.  

 

Litteraturen som undersöktes fokuserades på teorier om Porters Five Forces och 

Resource Based View.  Genom  att  använda  sökorden  fann  författarna  att  dessa 

teorier  var  frekvent  förekommande  och  var  relevanta  för  studiens  problem. 

Teorierna  ser  även valet  av  entry mode ur  två  perspektiv,  externt  och  internt, 

vilket gjorde att  författarna kunde skapa sig en djupare förståelse kring ämnet. 

Dessa teorier hjälpte författarna att extrahera nyckelfaktorer som påverkar valet 

av  entry  mode  vid  behandling  av  det  teoretiska  materialet.  Författarna  valde 

sedan  att  använda  sig  av  en  SWOTanalys  för  att  kunna  få  fram  företagets 

styrkor, svagheter, möjligheter och hot som kan påverka valet av entry mode. De 

övriga faktorerna som presenteras i teorin användes som ett komplement, för att 

stryka valet av entry mode ur en teoretisk och empirisk synvinkel. 

 

Studier  av  dokument  som  norska  Exportrådet  utfärdat  genomfördes  för  att  få 

fram information om de olika formerna av etableringsformer som finns i Norge. 

Dessa dokument användes som komplement  för att  få  fram  information om de 

lagar  och  regler  som  gäller  för  inträde  till  Norge.  En  granskning  av  Zero 

Belysningars konkurrenter Fagerhult AS och Glamox Luxo årsredovisningar har 

även  utförts.  Detta  för  att  få  fram  information  om  företagens  ekonomiska 

situation.  

Olika  former  av  intervjuer  användes  som metod  för  datainhämtning.  Ett  urval 

utfördes  för  att  kunna  möjliggöra  insamling  av  innehållsrik  och  täckande 
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information  så att  en  redogörelse av  fenomenet  i populationen kunde uträttas. 

Samtliga  som  valdes  ut  till  att  medverka  i  studien  hade  god  kunskap  och 

information  om  Zero  Belysningar  och  den  norska  marknaden.  I  denna 

undersökning genomfördes en andra personlig semi‐strukturerad  intervju med 

Per Gill,  den  5 maj  2011  i Nybro.    Att  välja  en  semi‐strukturerad  intervjuform 

ansågs  lämplig  eftersom  Per  Gill  besitter  information  som  författarna  ej  hade 

vetskap  om.  Att  intervjuformen  innebär  stor  flexibilitet  var  även  en  grund  till 

valet av intervjuform. En semi‐strukturerad intervju valdes även för att intervjun 

skulle  vara  av  ledig  karaktär  och  för  att  risken  för  att  påverka  respondenten 

skulle  vara  så  låg  som  möjligt.  Intervjun  byggde  på  frågor  och  teman  som 

berörde  fallföretaget  och  dess  marknad  eftersom  författarna  ville  få  fram 

information  om  hur  företaget  såg  på  sin  omgivning  och  sina  resurser.  För  att 

skapa  en  avslappnad  och  trevlig  stämning  startade  intervjun med  att  pratade 

författarna  ledigt om allmänna ämnen. Därefter började en  fri diskussion  inom 

uppsatsens  tema.  Per  Gill  berättade  öppet  om  företaget  och  diskuterade  Zero 

Belysningars marknad.  Med  Per  Gills  tillstånd  spelades  intervjun  in  för  att  ha 

möjlighet  till  att  genomgå  samtalet  fler  gånger  och  därmed  ej  förlora  viktig 

information.  Intervjun  varade  i  en  timmes  tid  och  avslutades med  ett  besök  i 

fabriken. För att se intervjuguiden för intervjun se bilaga 4. 

 

I undersökningen har även telefonintervjuer med Magnus Dahlin från det norska 

Exportrådet (2011‐05‐16); Thomas Gill ‐ design‐ och konstruktionschef på Zero 

Belysningar  (2011‐06‐20);  Snjezana  Maric  ‐  konsult  på  Exportrådet  i  Norge 

(2011‐06‐20);  Malin  Berg  –  VD  på  D‐Sign  (2011‐06‐09);  Joachim  Øwre 

Israelsbakk  –  marknadssekreterare  på  Fagerhult  AS  (2011‐06‐10);  Petter  N. 

Haug – administrerande direktör på Lyskultur (2011‐06‐20); Dag Smordal, Dag 

Morten Rasch, Espen Ytterstad  ‐  säljare på Glamox Luxo  (2011‐05‐19), utförts. 

Telefonintervjuer har även genomförts med 30 stycken av  fallföretagets  listade 

norska  kunder.  Dock  visade  det  sig  att  få  av  företagen  kände  till  Zero 

Belysningar,  andra  hade  inte  arbetat  med  dem  sedan  80‐talet  medan  vissa 

listade  kunder  hade  upphört.  Samtliga  telefonintervjuerna  hade  en  semi‐

strukturerad  karaktär,  vilket  innebar  att  författarna  lyssnade  igenom  vad 

intervjurespondenten hade att berätta om de ämnen som författarna hade valt ut 
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att diskutera. Intervjupersonerna fick hela tiden berätta fritt om ämnet, men om 

de missuppfattade frågan eller svävade ut  för mycket styrde författarna in dem 

på rätt spår igen. Under alla intervjuer som utfördes ställdes följdfrågor för att få 

ut  så  mycket  relevant  information  som  möjligt  från  respondenterna. 

Telefonintervjuerna  pågick  vardera  i  cirka  15  minuters  tid.  För  att  läsa 

intervjuguide  för  telefonintervjuerna  se  bilaga  4.  Några  av  respondenterna 

kontaktades efter avslutad intervju för komplettering av vissa svar. 

 

Efter att allt relevant material var insamlat gjordes en analys av data. Analysen 

av  insamlad  data  bestod  i  två  olika  moment,  kodning  och  tolkning.  Enligt 

Hartman  (1998)  är  det  första  steget  att  koda  materialet.  Det  innebär  att 

datamaterialet  reduceras  genom  kategorisering.  Därefter  sker  själva  tolkning, 

vilket betyder att mening söks i de företeelser som undersökts. I studien började 

kodningen av det insamlade datamaterialet med att författarna sökte efter olika 

begrepp  som ansågs  vara  intressanta  och  relevanta  som  sedan delades  in  i  ett 

antal  olika  kategorier;  attraktionskraft,  externa  påtryckningar  och  kulturella 

skillnader,  politik  och  lagar,  tidigare  erfarenheter,  målmarknad  och målgrupp, 

konkurrens  och  nya  aktörer,  substitut,  kundernas  och  leverantörernas  kraft, 

företagsstorlek, kompetenser och resurser. Därefter försökte författarna att hitta 

mönster och avvikelser  i datamängden som kunde leda till möjliga antaganden. 

Detta gjordes för att sedan kunna sammanställa analysen och se vilka slutsatser 

som kunde dras. 

 

För att kunna skapa en hög kvalitet och äkthet i studien analyserades resultatet 

genom  kvalitetsmåttet  trovärdighet.  Resultatet  granskades  först  genom  att 

undersöka  studiens  tillförlitlighet. Författarna  anser  att  tillförlitlighet  uppnåtts 

eftersom att undersökningen har utförts utefter de bestämmelser som finns och 

genom att resultatet har meddelats de personer som deltagit i studien. Kriteriet 

överförbarhet  innebär  att  resultatet  skall  kunna  överföras  till  andra  kontexter. 

Författarna  ansåg  att  detta  kriterium  infriades  då  det  finns  möjlighet  för 

liknande  företag  med  snarlika  problem  att  applicera  resultatet.  

Bedömningsgrunden pålitlighet innebär att författarna skall kunna garantera att 

det  skapas  en  komplett  och  åtkomlig  redovisning  för  alla  faser  av 
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undersökningsprocessen.  Detta  kriterium  har  studien  uppfyllt  genom  att 

studiens  operationalisering  presenterats  i  undersökningens  metodkapitel.  Till 

sist är det viktigt att  författarna kan  styrka och bekräfta att de agerat  i god tro 

under  forskningsprocessen.  Författarna menar på att de  inte  i  undersökningen 

har  påverkat  att  de  handlat  efter  god  tro  genom  att  forskningen  ej  bygger  på 

författarnas personliga värderingar.  

3 Teori 

3.1 Porters Five Forces of Competition 
Enligt Porters (1980) modell Five Forces of Competition baseras  lönsamheten på 

en  marknad  av  en  analys  av  fem  externa  faktorer;  en  marknads  befintliga 

konkurrenter,  kunder,  leverantörer,  potentiella  nya  aktörer  och  substituerbara 

produkter  och  tjänster  (Se  figur  1  nedan)  (Porter,  1980;  Narayanan  &  Fahey, 

2005;  Siaw  &  Yu,  2004;  Pehrsson,  2004).  Genom  att  applicera  Porters  Five 

Forces och använda det som ett verktyg för undersökning av de fem faktorerna 

kan  företag  förstå  strukturen  av  marknaden,  analysera  möjligheter  för 

företagsutveckling  och  staka  ut  en  position  som  kan  vara  förmånlig  (Porter, 

1980; Narayanan & Fahey, 2005; Siaw & Yu, 2004; Pehrsson, 2004). Enligt Porter 

(1980)  bör  ett  företag  anpassa  sig  till  marknadens  omständigheter,  men  kan 

också  påverka  marknadens  struktur  genom  sitt  val  av  strategier,  exempelvis 

genom att öka produktdifferentiering eller skapa hinder för inträde.   
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Inom en marknad är grad av konkurrens en av de viktigaste faktorerna och även 

den  mest  uppenbara  (Porter  1980),  men  Karagiannopoulos  et  al  (2005) 

beskriver enligt figuren ovan att det bara är en av fem krafter och därför inte ska 

överskattas,  utan  fokusera  på  alla  fem  krafter.  Karagiannopoulos  et  al  (2005) 

anser  att  lönsamheten  för  företaget  kan  påverkas  av  både  nya  och  redan 

etablerade företag vilket avgör kraften från nya aktörer på marknaden. Så länge 

det  finns  en  vinst  på  marknaden  finns  det  potentiella  aktörer  som  ser 

marknaden som attraktiv (Karagiannopoulos et al 2005; Porter 1980; Pehrsson 

2004).  

 

Enligt  Karagiannopoulos  et  al  (2005),  Pehrsson  (2004)  och  Porter  (1980)  är 

substitut  en av de  fem krafterna  i Porters Five Forces, där  fokus  ligger på pris 

kontra ratio. Om kunden inte upplever några påverkande omställningskostnader 

och  får  samma  tillfredställelse  av  substitutprodukten  som av den ursprungliga 

produkten,  innebär det att substitutproduktens kraft är hög (Karagiannopoulos 

et al 2005; Porter 1980). Det kan leda till att kunden blir mindre lojal och lätt kan 

byta  ut  den  ursprungliga  produkten  mot  substitutet  (Karagiannopoulos  et  al 

2005).  Kundernas  köpkraft  är  viktigt  att  analysera  i  det  avseendet  att  ju  mer 

koncentrerade  kunderna  är  och  ju mer  kraft  de  har,  desto  större makt  har  de 

Figur 1
Porters five forces model. Källa: Karagiannopoulos, G.D., Georgopoulos, N. & Nikolopoulos, K. (2005) Fathoming 
Porter’s five forces model in the Internet era, Info, Vol. 7, pp. 68
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(Karagiannopoulos et al 2005). Karagiannopoulos et al (2005) menar därför att 

storleken på kunderna och deras  information om marknaden kan avgöra vilket 

pris företaget kan ta. Leverantörerna och dess kraft är även viktiga att analysera 

för  att  kunna  staka  ut  en  lämplig  position  på  marknaden  (Porter  1980). 

Karagiannopoulos  et  al  (2005)  menar  att  leverantörernas  koncentration  och 

dess  storlek  kontra  antalet  aktörer  på marknaden  bestämmer  leverantörernas 

makt,  vilket  innebär  att  företagen  har  låg  köpkraft  och  leverantörerna  har  en 

stor kraft och vise versa. (Karagiannopoulos et al 2005) 

3.2 Resource based view (RBV) 
Resource based view  (RBV) är  idag  ett  dominant  strategiskt  synsätt hos  företag 

och  används  för  att  analysera  och  utvärdera  vilka  interna  faktorer  som  kan 

påverka  företagets  utveckling  (Johnson  et  al  2008;  Wills‐Johnson  2008).  RBV 

förklarar  vilka  konkurrensfördelar  ett  företag  har  genom  att  bygga  upp 

organisationens  strategi  på  de  resurser  och  kompetenser  som  organisationen 

besitter (Johnson et al 2008; Wills‐Johnson 2008).  Synsättet ser företaget ur ett 

internt perspektiv och tydliggör varför visa företag klarar sig bättre än andra på 

den  rådande  marknaden,  detta  med  fokus  på  unika  resurser  och 

kärnkompetenser hos företaget (Johnson et al 2008; Westhead et al 2001). Trots 

att  de  yttre  faktorerna  ger  samma  förutsättningar  så  finns  det  orsaker  till  att 

vissa företag klarar sig bättre än andra på en och samma marknad (Johnson et al 

2008). Detta kan  enligt  Johnson  et  al  (2008) bero på deras  interna  strategiska 

resurser  och  kompetenser.  Företag  är  inte  identiska  utan  heterogena,  de  har 

olika  resurser  att  tillgå,  och  på  detta  sätt  skapar  de  sig  en  konkurrensfördel 

(Johnson et al 2008). Det är viktigt för en organisation att deras resurser är svåra 

att  kopiera,  skulle  en  konkurrent  lyckas  med  en  kopiering  skall  de  unika 

resurserna försvåra en långsiktig produktion (Johnson et al 2008; Westhead et al 

2001). 

 

Tröskelresursers  är  de  resurser  som  måste  finnas  för  att  nå  konsumentens 

minimala krav från företaget, samt tröskelkompetenser som är de processer och 

aktiviteter som behövs för att nå konsumentens minimalt ställda krav och på så 

vis  fortsätta  att  existera  (Johnson  et  al  2008;  Westhead  et  al  2001).  Enligt 

Johnson et al (2008) utgör dessa tillsammans den strategiska kapaciteten hos ett 
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företag, vilket är de minimala resurser och kompetenser som ett  företag måste 

ha för att uppfylla de krav kunderna ställer på företaget. Om företaget inte lyckas 

uppfylla  dem  så  kommer  de  inte  att  få  några  kunder  och  på  så  vis  gå  under. 

(Johnson et al 2008) 

 

Unika  resurser  är  de  resurser  som  ger  organisationen  konkurrensfördelar 

eftersom de är svåra att imitera för andra organisationer (Westhead et al 2001). 

Enligt (Westhead et al 2001) är kärnkompetenser de aktiviteter som är svåra att 

imitera och ger organisationen en stark position på marknaden. Westhead et al. 

(2001)  skriver  om  ledningens  KnowHow  i  organisationen  som  den  centrala 

resursen. Det kan innebära att hitta rätt investerare, rådgivare och partners som 

kan hjälpa företaget att få de rätta resurserna för en etablering i ett annat land 

samt att  även  tidigare  erfarenheter kan påverka valet  av  export  (Johnson et  al 

2008). 

3.4 Entry mode 
Valet  av  entry mode  har  länge  ansetts  vara  ett  av  de  viktigaste  besluten  i  en 

internationaliseringsprocess  eftersom  det  har  stor  betydelse  för  företagets 

prestanda  på  den  internationella  marknaden  (Brouthers  2002;  Agarwal  & 

Ramaswami 1992). Beslutet  om entry mode avgör  även  graden  av  ett  företags 

kontroll  över  den  utländska  enheten  och  engagemang  på  målmarknaden 

(Albaum & Duerr 2008). Dessutom, när väl valet av entry mode har verkställts, 

kommer  det  att  vara  svårt  att  ändra  eftersom  beslutet  har  långsiktiga 

konsekvenser  för  företaget  (Brouthers  &  Hennart  2007).  Entry  mode  kan 

definieras  som  ”ett  strukturellt  avtal  som  tillåter  ett  företag  att  genomföra  sin 

strategi  inom ett värdlands produktmarknad, antingen genom att utföra endast 

marknadsföringsverksamhet, eller både genom produktion och marknadsföring 

som  utförs  av  företagen  själva  eller  i  partnerskap  med  andra"  (Sharma  & 

Erramilli 2004 s.2). 

 

De olika formerna av entry mode kan enligt Pan och Tse (2000) delas upp i två 

olika kategorier som skiljer sig åt i graden av åtaganden för en viss marknad och 

i vilken utsträckning företaget är operativt inblandat i ett särskilt område. Enligt 

Pan  och  Tse  (2000)  är  dessa  kategorier  equity  och  nonequity modes.  Equity 
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modes  kräver  hel  eller  delvis  ägarinblandning  vid  en  internationalisering  där 

joint  venture  och  utländska  direktinvesteringar  genom  dotterbolag,  greenfield 

investeringar eller förvärv av etablerade företag är vanligt förekommande entry 

modes  (Pan  &  Tse  2000).  En  greenfield  investering  innebär  att  företag  ur  ett 

marknadsinträdesperspektiv bygger upp sin verksamhet från grunden i det nya 

värdlandet  (Albaum  &  Duerr  2008).  Non‐equity  modes  fokuserar  på  att 

ägarinblandningen skall vara så minimal som möjligt (Pan & Tse 2000). Pan och 

Tse  (2000) menar  att  export  och  avtalsarrangemang  genom  licensiering  är  de 

mest centrala inträdesformerna inom non‐equity modes.  

3.4.1 Equity entry modes 
Som nämnt ovan är de vanligaste formerna av equity entry modes, joint venture 

och utländska direktinvesteringar  (Pan & Tse 2000).  Joint  venture är  ett  entry 

mode som innebär att ett icke‐nationellt företag samarbetar med ett företag från 

ett  annat  främmande  land  som  tillsammans  bildar  ett  nytt  bolag  (Pan  &  Tse 

2000).  En  central  del  i  ett  joint  venture  är  att  ägande  och  kontroll  är 

gemensamma  (Albaum & Duerr  2008).    Fördelar med  att  använda  sig  av  joint 

venture  är  att  investeringsrisken  delas  med  partnern  och  att  företagen  kan 

kombinera kompletterande resurser och kunnande (Johnson et al 2008; Kogut & 

Singh  1988).  Dock  kan  det  vara  svårt  att  hitta  en  lämplig  partner  på  den 

utländska  marknaden  och  problem  kan  uppstå  med  att  integrerar  och 

koordinera  aktiviteter mellan  de  olika  länderna  (Johnson  et  al  2008;  Kogut  & 

Singh 1988).  Agarwal och Ramaswami (1992) anser att joint venture vanligtvis 

användas av större och multinationella företag, dock kan detta entry mode även 

utnyttjas  av  små  och  mindre  multinationella  företag  som  är  aktiva  inom 

marknader med hög potential. Enligt Agarwal och Ramaswami (1992) bör joint 

venture undvikas när den avtalsmässiga och finansiella risken är hög.   

  

Direktinvesteringar  i  ett  annat  land  enligt  Chang  och  Rosenzweig  (2001) 

definieras  som  investeringar  som  innebär  ägande  och  ger  en  effektiv 

administrativ  kontroll.  Till  skillnad  från  joint  venture  som  innebär  delad 

äganderätt  kan  full  äganderätt  skapas  med  direkta  utländska  investeringar 

genom  etablering  av  helägda  dotterbolag,  greenfield  investeringar  eller  genom 

förvärv  av  ett  redan  etablerat  inhemskt  företag  (Chang  &  Rosenzweig  2001). 
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Fördelar  med  detta  entry  mode  är  att  företaget  har  full  kontroll  över  sina 

resurser  och  inträdesmetoden  möjliggör  ett  snabbt  tillträde  på  marknaden 

(Johnson et al 2008). Nackdelar kan vara att integrationsproblem kan uppstå och 

inträdesmetoden kan vara kostnadskrävande (Johnson et al 2008).  Agarwal och 

Ramaswami  (1992)  menar  på  att  företag  i  allmänhet  inte  föredrar  direkt 

investeringar när avtals‐ och  investeringsrisken är hög. Men, när  företagen har 

förmåga  att  utveckla differentierade produkter  kan de  inträda marknader  som 

uppfattas  ha  höga  avtalsmässiga  risker  genom  att  använda  direktinvesteringar 

(Agarwal & Ramaswami 1992). Enligt Agarwal och Ramaswami (1992) innebär 

detta  att  företag  tenderar  att  uppväga  dessa  risker  genom  högre 

produktdifferentiering  och  att  företagen  får  större marknadsinflytande  från de 

fördelar som de vinner genom produktdifferentiering. 

3.4.2 Nonequity entry modes 
De  mest  förekommande  formerna  av  non‐equity  entry  modes  är  export  och 

licensiering (Pan & Tse 2000). Enligt Johnson et al (2008) är export den enklaste 

metoden  för  att möta människors  behov på  en ny marknad. Detta  entry mode 

innebär  att  verksamheten  koncentreras  till  ett  land,  vanligtvis  det  land  där 

organisationen  har  sitt  ursprung  (Johnson  et  al  2008).  Det  finns  två  stycken 

former  av  export,  indirekt  och  direkt  (Albaum & Duerr  2008).  Indirekt  export 

innebär  att  företaget  anlitar  ett  oberoende  exportföretag  för  en 

utlandsförsäljning  medan  direkt  export  betyder  att  tillverkaren  själv  har 

ansvaret för att utföra den internationella försäljningen (Albaum & Duerr 2008).  

Fördelen med att använda sig av export är att inga operativa faciliteter behövs i 

värdlandet vilket kan vara kostsamt, dock begränsar export möjligheterna till att 

få kunskap om den lokala marknaden och om dess konkurrenter (Johnson et al 

2008).  Agarwal  och  Ramaswami  (1992) menar  på  att  exportera  är  att  föredra 

när företaget inte vill engagera sig på marknaden, inte har förmågan att utveckla 

differentierade produkter  och  om de  avtalsenliga  riskerna  är höga.  Export  bör 

dock undvikas när den potentiella avkastningen genom andra entry modes anses 

hög (Agarwal & Ramaswami 1992). 

 

Licensiering  är  ett  entry mode  som består  av  utländska marknadsoperationer, 

där  ett  företag  i  ett  land  (licensgivaren)  träder  i  avtal med  ett  företag  eller  en 
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person i ett annat land (licenstagaren), vilken licenstagaren ges rätt att använda 

något  som  ägs  av  licensgivaren  (Albaum  &  Duerr  2008).  Albaum  och  Duerr 

(2008) menar att om ett varumärke eller en namngiven produkt eller  tjänst är 

inblandade  har  licenstagaren  ansvar  för  försäljningen  inom  ett  visst 

marknadsområde.  I  ansvaret  ingår  också  alla  vinster  och  risker  som  är 

förknippade  med  företaget  (Albaum  &  Duerr  2008).    I  utbyte  betalar 

licenstagaren  licensgivaren  royalties  eller  avgifter,  som  är  licensgivarens 

huvudsakliga  inkomstkälla  för  dess  upplåtelser  (Albaum  &  Duerr  2008).  

Fördelar  med  licensiering  kan  vara  att  licensgivaren  har  avtalade  inkomster 

genom  försäljning  av  produktionsrättigheter,  dock  kan  det  vara  vanskligt  att 

finna en lämplig licenstagare (Johnson et al 2008). 

3.4.3 Faktorer  
Attraktionskraft 

En viktig faktor att ta hänsyn till vid val av entry mode enligt Brouthers (2002) 

är attraktionskraften på den nya utländska marknaden.  Brouthers (2002) menar 

att  länder  som  kännetecknas  av  en  hög  attraktionskraft  kan  anses  ha  större 

potential  att  absorbera ytterligare kapacitet,  vilket  ger  företag en möjlighet  att 

förbättra sin effektivitet. En attraktiv marknad kan kännetecknas av en ökande 

marknadsstorlek,  marknadstillväxt  eller  hög  inkomst  bland  befolkningen 

(Brouthers  2002).  Brouthers  (2002)  anser  att  på  marknader  med  hög 

attraktionskraft  förväntas  företag  använda  vertikal  integration  så  att  de  kan 

vinna  stordriftsfördelar  och  säkra  en  långsiktig  närvaro  på  marknaden 

(Brouthers  2002).  Dock,  visar  Morschett  et  al  (2010)  i  sin  forskning  att  ökad 

marknadsstorlek och tillväxt inte leder till en högre benägenhet att inträda på en 

marknad med hjälp av ett helägt dotterbolag, utan  istället använder sig  företag 

av entry modes som innebär olika former av samarbete.  

 

Externa påtryckningar och kulturella skillnader  

Kogut  och  Singh  (1988) anser  att  ett  lands  externa miljö  och kultur  kan ha  en 

inverkan på  fastställandet av entry mode. Kogut och Singh (1988) menar att  ju 

mer  kulturellt  avlägsna  två  länder  är  varandra,  desto  mer  avlägsna  är  deras 

organisatoriska  egenskaper,  vilket  kan  skapa  konflikter  och  svårigheter,  detta 

medför även en negativ effekt vid en expansion. Kogut och Singh (1988) hävdar 
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därför att det är viktigt att kontrollera och undersöka främmande kulturer för att 

kunna  välja  den  lämpligaste  formen  av  entry  mode.  Morschett  et  al  (2010) 

menar  dock  i  sin  studie  att  det  kulturella  avståndet  är  den  variabel  som  har 

undersökts mest frekvent av de faktorer som påstås påverka valet av entry mode 

men att resultaten inte påvisar några bevis för en systematisk, direkt effekt.  

 

Kogut och Singh (1988) antyder att om det är ett stort kulturellt avstånd mellan 

företagets  hemland och  värdland  ökar  sannolikheten  för  att  företaget  kommer 

att välja entry mode som innebär delad kontroll, exempelvis joint ventures. Dock 

visar  andra  studier  på  att  stora  kulturella  avstånd  är  förknippade  med  entry 

modes  som  innebär  hög  kontroll  där  helägda  dotterbolag  kan  ses  som  ett 

lämpligt  val  (Mayrhofer  2004).  Brouthers  och  Brouthers  (2001)  har  även  de 

undersökt  kulturavståndets  påverkan  och  finner  att  den  finansiella  risken  på 

marknaden sannolikt kommer att dämpa effekterna av det kulturella avståndet 

inverkan på valet av entry mode. Brouthers och Brouthers (2001) visar att när 

det finns en hög investeringsrisk som kombineras med en hög kulturell distans, 

tenderar  företag  att  öka  användningen  av  helägda  dotterbolag,  men  vid  låg 

investeringsrisk föredrar företag att etablera joint ventures.  

 

Mayrhofer (2004) presenterar i sin studie att ju högre integrationsnivå det finns 

inom  ett  företags  kultur,  desto  större  är  sannolikheten  för  att  företaget  väljer 

joint ventures och licensavtal. Mayrhofers (2004) studie visar på att chefer från 

kulturer med  en  högre  integrationsnivå  uppfattar  lägre  transaktionskostnader 

än  vad  chefer  som  är  verksamma  i  länder  som  kännetecknas  av  en  låg 

integrationsnivå  gör.  Det  är  därmed  viktigt  att  notera  att  det  finns  olika 

uppfattningar  och  skillnader  vad  gäller  val  av  entry  mode  beroende  på  inom 

vilka geografiska områden företaget är beläget (Mayrhofer 2004).  

 

Politik och lagar 

Hur värdlandets politik och lagar ser ut är även viktigt att ta hänsyn till vid val av 

entry  mode  (Brouthers  2002;  Morschett  et  al  2010).  Om  företaget  möter 

påtryckningar från värdlandets regeringar att anta vissa former av entry modes, 

kan  detta  förväntas  åsidosätta  andra  viktiga  preferenser  som  kan  påverka 
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företagets  val  av  inträdesform  (Brouthers  2002; Morschett  et  al  2010).  Legala 

restriktioner  kan  därmed  reducera  den  uppsättning  av  entry  modes  som  blir 

tillgängligt  för  företagen  (Brouthers  2002;  Morschett  et  al  2010).    Chang  och 

Rosenzweig  (2001)  anser  även  att  de  olika  formerna  av  entry  mode  kan 

begränsas på grund av regeringen i ett värdland. Chang och Rosenzweig (2001) 

antyder  att  om  regeringen  i  värdlandet  ej  är  öppen  för  import  och  att 

handelshinder  uppstår  kommer  det  att  innebära  att  utbudet  av  entry  modes 

minskar.    Vid  legala  restriktioner  minskar  därmed  sannolikheten  för  att  ett 

företag  väljer  att  etablera  ett helägt  dotterbolag och entry modes  som  innebär 

samarbete  föredras  (Morschett  et  al 2010). Morschett et  al  (2010) menar  i  sin 

studie  att  regeringens  inflytande  kan  ha  så  stor  inverkan  på  landet  att  dess 

marknadsattraktion dämpas. 

 

Tidigare erfarenheter 

Att  ha  erfarenhet  från  internationella  marknader  har  visat  sig  vara  en  viktig 

konkurrensfördel  och  tenderar  att  påverka  valet  av  entry  mode  (Agarwal  & 

Ramaswami 1992; Pehrsson 2004). Pehrsson  (2004)  anser att det kan vara  av 

betydelse att ha erfarenhet om internationella  inträdeshinder. Pehrsson (2004) 

menar på att detta kan vara av avgörande eftersom  inträdeshinder  till  stor del 

avgör handlingsfriheten för företaget.   

 

Westhead  et  al  (2001)  diskuterar  kring  företagens  know‐how  och  menar  att 

organisationens gemensamma erfarenhet inom internationalisering är viktigt för 

dess  utveckling,  där  de  särskiljer  mellan management knowhow  och  industry

specific  knowhow.  Westhead  et  al  (2001)  definierar  management  know‐how 

som företagets möjligheter att attrahera rätt samarbetspartners, investerare och 

mentorer  som  kan  hjälpa  företaget  att  växa  och  tillgodose  företaget  med 

resurser, vilket även stöds av Axinn och Matthyssens (2001) som anser att det är 

viktiga  faktorer  för  att  nå  framgång.    Ett  stort  management  know‐how  ger 

företag  en bra  grund  för  att  utveckla  sitt  humankapital,  bli  konkurrenskraftiga 

och  ta  sig  an  fler  marknadsmöjligheter  (Axinn  &  Matthyssens  2001). 

Management  know‐how  särskiljer  sig  från  industry‐specific  know‐how  på  det 

sättet  att det behandlar det  sociala kapitalet  och  icke‐ekonomisk kunskap  som 
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ger  en  direkt  inverkan  på  det  ekonomiska  resultatet  (Westhead  et  al  2001). 

Westhead et al (2001) menar att industry‐specific know‐how behandlar befintlig 

kunskap  inom  det  specifika  området,  vilket  ofta  handlar  om  grundarens  eller 

entreprenörens  erfarenheter  och  kunskap  då  SME  företag  diskuteras.  Enligt 

Westhead  et  al  (2001)  kan  det  vara  kunskap  och  kontakt  med  kunder, 

leverantörer och aktieägare. Företag med mycket industry‐specific erfarenheter 

ökar  chansen  för  kontakt med  kunder  på  en  lokal,  nationell  och  internationell 

nivå med tidens gång, speciellt inom nischade marknader (Westhead et al 2001). 

Axinn och Matthyssens (2001) nämner inte industry‐specific know‐how som ett 

unikt  begrepp,  utan  nämner  gemensamma  faktorer  som  vitala  för  att  skapa 

konkurrenskraft inom nischade marknader. 

 

Nakos  och  Brouthers  (2002)  antyder  att  företag  med  större  internationell 

erfarenhet  har  normalt  utvecklade  processer  och  system  för  hantering  av 

internationella  insatser.  På  grund  av  denna  erfarenhet  tenderar  företag  att 

föredra  entry  modes  som  ger  dem  en  kontrollfördel  (Agarwal  &  Ramaswami 

1992). Företag utan omfattande internationell erfarenhet har inte haft möjlighet 

att utveckla sådana system och tenderar därmed att överskatta riskerna med ett 

internationellt inträde och som en följd av det tenderar de att föredra non‐equity 

entry  modes  för  att  minimera  de  ekonomiska  riskerna  med  en  internationell 

expansion (Nakos & Brouthers, 2002).  

 

Målmarknad och målgrupp 

Viswanathan och Dickson  (2007) menar att  företag kan vara  framgångsrika på 

flera marknaden samtidigt genom att använda sig av en standardiserad strategi. 

Många företag har dock insett att de måste anpassa sina produkter och strategier 

om  kraven på  den  nya marknaden  kräver  det  (Viswanathan & Dickson  2007). 

Viswanathan  och  Dickson  (2007)  lyfter  fram  om  inte  kundernas  uppfattning 

stämmer överens med företagets egen tolkning av verksamheten kan de tvingas 

göra en strategisk förändring som stämmer bättre överens med kundernas krav, 

på  så  sätt  kan  en  enig  bild  skapas mellan  kund  och  företag.  Viswanathan  och 

Dickson  (2007) menar  dock  att  företag  enbart motvilligt  vill  anpassa  sig  efter 

den utländska marknaden och kommer  troligtvis att prova alla möjliga  sätt  för 
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att  försöka kringgå dessa krav som den utländska marknaden eftersträvar, och 

på så vis fortsätta använda en standardiserar strategi.  

 

Albaum et al (2003) menar tillskillnad från Viswanathan och Dickson (2007) att 

ett  företags vilja och möjligheten att  förändras är viktig, eftersom förändringar 

sker  hela  tiden  måste  företag  anpassa  sig  för  att  fortsätta  vara 

konkurrenskraftiga.    Albaum  et  al(2003)  anser  att  ett  företags  målgrupp  är 

under  ständig  förändring  och  för  att  fortsätta  vara  konkurrenskraftiga  måste 

företag uppfylla kundernas krav. Detta menar Albaum et  al  (2003)  företag kan 

göra genom att upprätta en flexibel struktur.  

 

Hill et all (1990) menar att osäkerhet om målgruppens framtida efterfrågan har 

en stark  inverkan på valet av entry mode. Då efterfrågan är osäker kan företag 

vara ovilliga att investera betydande resurser på den nya potentiella marknaden 

och  vilket  gynnar  andra  former  som  kräver  lägre  investeringskostnader  och 

kontroll (Hill et all 1990).  

 

Konkurrens och nya aktörer 

Rivalitet mellan befintliga konkurrenter kan ta många former, exempelvis genom 

prisdiskontering,  lansering  av  nya  produkter,  reklamkampanjer  och 

serviceförbättringar  (Porter  1980).  Porter  (1980)  menar  att  ju  mer 

konkurrenskraftig  rivalitet  det  finns  inom  marknaden,  desto  värre  är  det  för 

etablerade  företag  inom  den.  Däremot  bidrar  en  stabil  konkurrensbild  till  en 

positiv  aspekt  för  företagsutveckling  (Porter 1980). Konkurrenskraftiga  rivaler 

kan  förklaras  som  organisationer  med  liknande  produkter  eller  tjänster  som 

riktar  sig  till  samma  kundgrupp  (Pehrsson  2004).  Ett  exempel  på  rivaler  är 

British  Airways  och  Air  France,  de  erbjuder  liknande  produkter  till  likartade 

kunder  (Porter  1980).  Intensiteten  i  rivaliteten  kan  vara  större  om 

konkurrenterna är många, är lika i storlek och makt, om tillväxten i industrin är 

långsam  eftersom  den  framkallar  kamp  om  marknadsandelar,  om 

utträdesbarriärer  från branschen är höga på grund av specialiserade  tillgångar 

eller  ledningens  hängivenhet  till  en  viss  verksamhet,  eller  om  produkter  eller 

tjänster av konkurrenter är nästan identiska och det finns få byteskostnader för 
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köparna  (Porter,  1980; Narayanan & Fahey,  2005;  Siaw & Yu,  2004; Pehrsson, 

2004). 

 
När nya konkurrenter träder  in på marknaden innebär det att ny kapacitet och 

önskan  om  att  vinna  marknadsandelar  leder  till  att  befintliga  priser  och 

kostnader pressas och nya villkor för konkurrens uppstår (Karagiannopoulos et 

al 2005; Pehrsson 2004; Porter 1980).  Etablering av nya aktörer på en marknad 

beror till stor del på vilka inträdeshinder som finns och hur befintliga aktörer på 

marknaden kommer att agera mot den nya konkurrenten (Karagiannopoulos et 

al  2005;  Pehrsson  2004;  Porter  1980).  Inträdeshindren  är  fördelar  som 

etablerade  företag  i  branschen  har  i  förhållande  till  nya  aktörer  eftersom  det 

skyddar dem från nya konkurrenter och marknadsvillkor (Porter 1980).  

 

Hill  et  al.  (1990)  menar  på  att  konkurrensen  på  en  marknad  har  en  direkt 

inverkan  på  ett  företag  val  av  entry  mode.  Vid  användning  av  equity  modes 

minskar  företagets  strategiska  flexibilitet,  vilket  kan  anses  vara  oklokt  att 

använda sig av då konkurrensen på marknaden är rörlig (Hill et al 1990). Enligt 

Hill  et  al  (1990)  karaktäriseras  en  rörlig  konkurrens  av  att 

marknadsförhållanden  präglas  av  snabb  förändring.  Vid  sådana  förhållanden 

måste  företag  agera  och  reagera  snabbt,  vilket  kan  vara  svårt  vid  hög 

ägarinblandning på den nya marknaden (Hill et al 1990). Hill et all (1990) menar 

därför att entry modes som innebär låg ägarinblandning kan vara att föredra vid 

rörlig  konkurrens.  Kogut  och  Singh  (1988)  menar  även  de  att  en  långsiktig 

investering kan vara riskfylld på en marknad där det råder hög konkurrens.  

 

Substitut 

Ett substitut kan definieras som en produkt eller tjänst som har samma eller en 

liknande  funktion  som  en  befintlig  industriprodukt,  exempelvis  tåg  kan  vara 

substitut  för bilar och e‐post kan vara substitut  för expressbrev (Porter 1980).  

Styrkan i denna kraft avgörs av tillgången till substitut och substitutens pris och 

prestanda  i  förhållande  till  den  befintliga  industriprodukten  eller  tjänsten 

(Karagiannopoulos  et  al  2005;  Pehrsson  2004;  Porter  1980).  Om  substitut  är 

allmänt  tillgängliga  tenderar  köpare  att  vara  mer  priskänsliga  och  därmed 
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begränsa de priser som företagen i en bransch kan debitera (Karagiannopoulos 

et  al  2005).  Å  andra  sidan,  om  substitut  är  sällsynta  är  kunderna  relativt 

okänsliga  för  priset  (Karagiannopoulos  et  al  2005).  Kraften  påverkas  också  av 

köparnas  vilja  att  ersätta  (Grant 2008).  Grant  (2008) menar  på  att  om köpare 

har  en  hög  benägenhet  att  köpa  substitut  kan  lönsamheten  i  industrin  bli 

lidande.    Substitut  kan  begränsa  en  industris  vinstpotential  genom  att  ett  tak 

sätts för priserna (Grant 2008). Om en industri ej differentierar sig från substitut 

genom produktutveckling, marknadsföring eller på annat sätt kan lönsamhet och 

ofta  tillväxtpotential  minskas  (Porter  1980).  Unika  resurser  och 

kärnkompetenser  tillsammans  utgör  konkurrensfördelar  som  kan  motverka 

substituteffekter  och  på  så  vis  även  ge  organisationen  en  starkare  position  på 

marknaden  (Johnson  et  al  2008;  Albaum  et  al  2008;  Westhead  et  al  2001). 

Organisationer som har resurser som är svåra att imitera, värdefulla och inte har 

några  substitutvaror  är  mer  konkurrenskraftiga  än  deras  konkurrenter 

(Westhead et al 2001).  

 

Agarwal  och  Ramaswami  (1992)  menar  att  substitut  kan  vara  viktigt  att 

analysera  vid  val  av  entry mode. Då det  råder  substitut  på  en marknad  är  det 

viktigt  att  företaget  särskiljer  sig  från  dessa  och  utvecklar  marknadsfördelar 

(Porter  1980).  Agarwal  och  Ramaswami  (1992) menar  därför  att  företag  som 

skall  inträda på en marknad med liknande produkter bör använda sig av direkt 

investeringar.  Detta  gör  att  företag  får  mer  kunskap  om  deras  potentiella 

marknad och kan därmed enklare differentiera sig från andra substitut (Agarwal 

& Ramaswami 1992).  

 

Kundernas och leverantörernas kraft  

Kunder  kan  ha  en  stor  inverkan  på  företagens  överlevnad  och  dess  framtida 

strategier  (Karagiannopoulos  et  al  2005;  Pehrsson  2004;  Porter  1980; 

Narayanan & Fahey,  2005;  Siaw & Yu,  2004).  Kraftfulla  kunder  kan  fånga mer 

värde  genom  att  tvinga  ner  priser,  kräva  bättre  kvalitet  eller  mer  service  och 

spela  deltagare  inom  industrin  mot  varandra,  allt  på  bekostnad  av  industrins 

lönsamhet  (Karagiannopoulos  et  al  2005;  Porter  1980).  Kunder  kan  ha  så  hög 

förhandlingsstyrka  att  deras  leverantörer  pressas  så  hårt  att  de  inte  blir 
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vinstgivande (Porter 1980). Porter (1980) anser att valet av köpare är en viktig 

strategisk  fråga.    Ett  företag  kan  förbättra  sin  strategiska  position  genom  att 

fokusera på de kunder som har lägst förhandlingsstyrka (Porter 1980). Även om 

ett  företag  säljer  till  en  enda marknad,  finns  de  ofta köpare  inom den  industri 

som  utnyttjar  mindre  kraftfulla  (Karagiannopoulos  et  al  2005;  Porter  1980). 

Företag  kan  även  förbättra  sin  strategiska  position  genom  differentiering  och 

genom att vara den enda leverantör  i branschen som levererar en viss produkt 

eller tjänst (Porter 1980). 

 

Leverantörer definieras som de som levererar till  företaget med vad som krävs 

för  att  producera  produkten  eller  tjänsten  (Porter  1980).  En  leverantör  med 

förhandlingsstyrka  skapar mer  värde  till  sig  själv  genom att  ta  ut högre priser 

eller genom att begränsa kvaliteten eller servicen (Karagiannopoulos et al 2005; 

Porter 1980). Således, på marknader där leverantörer är starka kan lönsamheten 

för företaget minska (Porter 1980).  

 

Porter (1980) menar att därför att företag bör särskilja sig på marknaden genom 

produktdifferentiering  eller  marknadsföring  för  att  minska  kunders  och 

leverantörers  påverkan  på  företaget  och  öka  deras  lojalitet.  Om  företaget 

tillhandahåller  eller  utvecklar  en  differentierad  produkt  menar  Nakos  och 

Brouthers  (2002)  att  någon  form  av  equity  mode  bör  väljas  som  entry  mode 

eftersom de kan skapa kontrollfördelar. Agarwal och Ramaswami (1992) hävdar 

även detta och menar att företag bör direktinvestera på marknaden för att uppnå 

konkurrens‐ och marknadsfördelar.    

 
Företagets storlek 

En annan aspekt att ta hänsyn till vid val av entry mode är företagets storlek och 

dess resurser (Nakos & Brouthers 2002). Jämfört med stora MNC tenderar SME 

att ha mycket mindre resurser (Europa kommissionen 2008; Nakos & Brouthers 

2002). Men Nakos och Brouthers (2002) visar i sin studie att även bland små och 

medelstora företag, kan företagets storlek och resurstillgång variera kraftigt. Det 

finns  sannolikt  en  stor  skillnad  i  resurstillgång  vid  en  internationell  expansion 

mellan ett litet företag som har tio anställda och ett medelstort företag som kan 
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ha 400 anställda (Nakos & Brouthers 2002). Nakos och Brouthers (2002) hävdar 

att  normalt  besitter  ett  stort  SME  med  400  anställda  en  större  ledning  och 

ekonomiska resurser och därmed har de en större fördel än vad mindre företag 

har  vid  expansion.  Forskning  har  visat  på  att  större  SME  tenderar  att  föredra 

equity modes  som  entry mode  vid  en  internationell  expansion medan mindre 

SME  har  en  viss  tendens  att  föredra  non‐equity  modes  (Nakos  &  Brouthers 

2002). Nakos och Brouthers (2002) presenterar  i  sin  forskningsstudie att även 

små och medelstora  företag med differentierade produkter har benägenhet  för 

att  föredra  equity modes  eftersom  att  de  vill  skydda  sina  innovationer  .  Dock 

menar Nakos och Brouthers (2002) att när SME skall inträda på en marknad som 

kännetecknas av högre rättsliga restriktioner för ägande föredrar de att använda 

sig av equity modes. 

 

Kompetens och resurser  

Vilken  servicekvalitet  ett  företag  har  kan  även  det  ha  påverkan  på  företags 

utveckling och strategi (Kaleka 2011). Kaleka (2011 s.43) definierar produktens 

omgivna  servicekvalitet  som  ”kundens  förväntan  av  servicenivån  jämfört  med 

hur  servicen  är  utförd  av  organisationen”.  Information,  produktutveckling  och 

konsumentrelationer  ger  tillsammans  en  högre  servicekvalitet,  vilket  gynnar 

företaget  på  marknaden,  som  i  sin  tur  kan  påverka  en  möjlig  expansion  för 

företaget (Kaleka 2011; Knight 2000). Kaleka (2011) och Westhead et al (2001) 

anser att ju mer globaliserad världen blir, desto vanligare blir det med en global 

konsument.  Detta  innebär  att  kunden  får  bättre  förståelse  för marknaden  och 

dess utbud, vilket gör att kunder ser differentiering som attraktivt (Kaleka 2011; 

Westhead et  al  2001; Knight 2000). Kaleka  (2011), Westhead et  al  (2001) och 

Knight  2000)  menar  på  att  SME  kan  nå  differentiering  vid  en  förbättring  av 

produkten,  vilket  i  sin  tur  kan  leda  till  en  hög  servicekvalitet  som  genererar 

konkurrensfördelar (Kaleka 2011; Westhead et al 2001; Knight 2000). 

 

Hos tillverkande företag är det viktigt med att tillhandahålla en god logistik för 

att  hålla  en  hög  servicekvalitet  (Kaleka  2011).  Fysisk  distribution  och 

produktkvalitet har en ledande roll för hur företaget uppfattas på den inhemska 

marknaden,  vilket  både  kan  vara  positivt  och  negativt  för  hur  företaget 
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marknadsför  sig  (Kaleka  2011;  Knight  2000).  Kaleka  (2011)  menar  på  att 

numera  kan  företagen  skapa  värde  genom  att  påverka  lagerhållningen, 

informationstekniken och förpackningen för den exporterade produkten och på 

så  vis  skapa  en  högre  logistisk  servicekvalitet.  En  hög  logistisk  servicekvalitet 

tillsammans med en hög servicekvalitet visar ett klart samband mellan en positiv 

syn bland kunder och starkare  lojalitet  till  företaget  (Kaleka 2011). Att  företag 

tillhandahåller en god servicekvalitet vid etablering på nya marknader är enligt 

Erramilli  (1989)  en  tuff  uppgift.  Erramilli  (1989) menar därför  att  företag  bör 

använda  sig  av  equity  mode  som  entry  mode  för  att  ha  mer  kontroll  över 

företagets servicekvalitet och dess marknad.  

 

En resurs som kan utveckla ett företags konkurrensfördelar är att tillhandahålla 

ett  välfungerande  informationssystem  (Westhead  et  al  2001;  Albaum &  Duerr 

2008). Information spelar en central roll för nya satsningar eftersom bristen på 

information  kan  utvecklas  till  en  inträdesbarriär  för  företaget  (Westhead  et  al 

2001; Albaum & Duerr 2008). Att erbjuda bättre information än konkurrenterna 

gör  att  företaget  får  en  mer  precis  kunskap  om  strukturen  på 

expansionsmarknaden,  vilket  gör  att  strategier  och  produkter  kan  anpassas 

bättre till de behov och krav som kunderna på den inhemska marknaden ställer 

(Kaleka 2011; Westhead et al 2001). Kaleka (2011) menar att på  så vis känner 

företagen  om  en  marknadsförändring  infaller  och  kan  därmed  med  bättre 

information reagera snabbare än konkurrenterna på de rådande förändringarna. 

För att kunna regera snabbt på sådana  förändringar anser Hill et all  (1990) att 

ägarinblandningen  bör  vara  låg  så  att  företaget  har  möjlighet  att  göra 

omställningar.  

 

Även finansiella resurser är centrala för att ett företag ska kunna skapa sig olika 

konkurrensfördelar  (Westhead  et  al  2001;  Knight  2000;  Kaleka  2011). 

Finansiella  resurser  kan  vara  viktiga  eftersom  att  genom  dem  kan  företaget 

kontrollera  och  bibehålla  sin  kapacitet  (Westhead  et  al  2001;  Knight  2000; 

Kaleka 2011). De  finansiella  resurserna påverkar  även  företags möjligheter  till 

produktutveckling, eftersom det vanligtvis är en väldigt kostsam process (Kaleka 

2011). Finansiella resurser och tillgång till kapital möjliggör därmed för företag 
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att de kan investera i kapitalintensiva projekt, etablera sig på nya marknader och 

ta marknadsandelar (Westhead et al 2001; Knight 2000). Enligt Westhead et al 

(2001) har företag som besitter ett stort kapital fler valmöjligheter när det gäller 

beslut  av  entry mode.  Företag med  finansiella  resurser har  lättare  för  att  göra 

större  investeringar  och  differentiera  sig  på  marknaden,  vilket  gör  att  direkt 

investeringar  genom  dotterbolag  eller  förvärv  av  fabriker  kan  ses  som  ett 

lämpligt entry mode (Agarwal & Ramaswami 1992).  

 

Ett  företags  samlade  kunskap  inom  ett  område  är  enligt  Johnson  et  al  (2008) 

viktigt  att  ta  hänsyn  till.  Johnson  et  al  (2008) menar  på  att  eftersom  kunskap 

påverkar  företagets  kärnkompetenser  och  unika  resurser,  vilka  är  svåra  att 

imitera, kan det leda till att konkurrensfördelar skapas. Om företaget har specifik 

och svårimiterad kunskap inom ett område som inte dess konkurrenter besitter 

föreslår Agarwal och Ramaswami (1992) att företaget bör använda sig av någon 

form  av  equity  mode  som  entry  mode  eftersom  att  det  kan  ge  företaget  en 

kontrollfördel på marknaden. Företag som har resurser som är svåra att imitera, 

värdefulla  och  inte  har  några  substitut  är  därför  mer  konkurrenskraftiga  än 

deras konkurrenter (Kaleka 2011; Albaum & Duerr 2008; Westhead et al 2001). 

Kunskap och erfarenhet om marknaden tar lång tid att bygga upp men kan hjälpa 

företaget att  fatta rätt beslut, agera korrekt samt  förhindra att  tidigare misstag 

på hemmamarknaden upprepas på den nya utländska marknaden (Kaleka 2011).  

3.5 SWOT analys 
SWOT‐analysen  är  en  analys  av  företagets  styrkor,  svagheter,  möjligheter  och 

hot (Taleai et al 2009; Simoneaux & Stroud 2011; Chermack & Kasshanna 2007).  

Hot  och möjligheter  identifierar  externa  faktorer  hos  företaget medan  styrkor 

och  svagheter  identifierar  interna  faktorer  för  företaget  (Taleai  et  al  2009; 

Simoneaux & Stroud 2011; Chermack & Kasshanna 2007 Coman & Ronen 2009). 

Coman och Ronen (2009) menar att med hjälp av en SWOT‐analys kan  företag 

lättare söka sig till de marknader som skapar mervärde för företaget, och därför 

identifiera  potentiella  möjligheter  att  ta  tillvara  på.  Simoneaux  och  Stroud 

(2011)  menar  att  styrkor  hos  företaget  är  företagets  positiva,  karaktäristiska 

egenskaper som ger företaget en konkurrensfördel på marknaden. Svagheter är 

dock negativa egenskaper och  företeelser  inom  företaget  som kan  innebära att 
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företaget hamnar  i  dåliga väder  (Simoneaux & Stroud 2011). Detta  innebär  att 

styrkor  och  svagheter  fungerar  som  interna  faktorer  som  företag  själva  kan 

påverka  via  egna  beslut  (Coman  &  Ronen  2009;  Simoneaux  &  Stroud  2011). 

Tillskillnad från styrkor och svagheter tar möjligheter och hot hänseende till de 

externa  faktorer  som  företaget  ej  kan  påverka,  eftersom  att  det  är  beslut  som 

fattas av andra (Coman & Ronen 2009; Simoneaux & Stroud 2011). Möjligheter 

kan definieras som de utvecklingsmöjligheter ett företag har medan hot kan ses 

som  en  faktor  som  hotar  företagets  framtid  utveckling  (Simoneaux  &  Stroud 

2011). Chermack och Kasshanna  (2007)  sammanfattar det  genom att påstå  att 

styrkor och svagheter är faktorer som företaget kan påverka nu och som mäter 

företagets  prestation  för  stunden, medan möjligheter  och  hot  är  faktorer  som 

finns externt och i framtiden. 

 

Genom  att  analysera  SWOT‐analysens  alla  delar  kan  företag  få  en  inblick  i  de 

externa och interna faktorer som finns och på så vis se sin ställning och framtida 

potentiella  lönsamhets‐  och  produktionsutvecklingsmöjligheter  (Taleai  et  al 

2009; Simoneaux & Stroud 2011). SWOT‐analysen hjälper företag att identifiera 

de faktorer som är viktiga för att förstå sin situation och hjälpa dem att ta beslut 

både  på  en  personlignivå  likväl  som  på  en  verksamhetsnivå  (Chermack  & 

Kasshanna 2007). 

 

Enligt Simoneaux och Stroud (2011) så bör en övergripande SWOT‐analys göras 

efter behov hos företaget, exempelvis vid en lansering av en ny produkt eller vid 

inträde  på  en  ny marknad.  Även  om  inga  stora  händelser  sker  inom  företaget 

menar Simoneaux och Stroud (2011) att en årlig SWOT‐analys bör göras för att 

vara konkurrenskraftiga. 

 

Coman och Ronen (2009) föreslår fyra punkter för att göra en utvärdering av 

styrkor och svagheter hos ett företag. 

1. Utvärderingen ska vara kortfattad, max fyra till  fem punkter bör tas upp 

och läggas fokus på. 
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2. Möjlighet till att åtgärder skall finnas vilket innebär att möjligheterna ska 

vara  angripbara.  Företaget  skall  uppmanas  att  göra  åtgärder  till  de 

svagheter företaget har och vara möjliga att förändra. 

3. Punkterna ska vara signifikanta, vilket innebär att fokus skall ligga på de 

viktigaste punkterna som påverkar företagets värde. De punkter som inte 

har någon betydande påverkan på företaget och inte påverkar dess värde 

ska inte tas upp i analysen. 

4. Punkterna  ska  vara  autentiska;  företagets  punkter  ska  vara  ”äkta”  och 

verkliga och inte önsketänkande utan spegla den verkliga situationen som 

företaget befinner sig i. 

4 Etableringsformer 
Det finns fyra olika etableringsformer i Norge som alla är relativt lika de svenska, 

momsrepresentant,  norskregistrert  utenlandsk  føretak  (filial),  aksjeselskap 

(aktieföretag) och enkeltmannsforetak  (Bilaga 1). Magnus Dahlin  (2011‐05‐12) 

framhäver dock att det kan vara komplicerat och svårt att förstå ett annat lands 

etableringsformer.  Via en momsrepresentant kan ett svensk bolag rapportera in 

moms, vilket är ett måste om det svenska företaget inte är skattepliktig i Norge 

(verksamheten utgörs inte av ett fast driftställe i Norge) och omsätter över NOK 

50.000 om en 12 månader period (Bilaga 1; Bilaga 2). Den utländska aktören och 

representanten utgör ett solidariskt ansvar för att momsen betalas in och för att 

representanten  skall  vara godkänd måste hans verksamhet ha hemvist  i Norge 

(Bilaga 2).  

 

Det svenska bolaget kan upprätta en  filial  i Norge, det kan ske via alla de olika 

etableringsformer som finns i Sverige (Bilaga 1). Filialen intar inte rollen som en 

juridisk  person  i  Norge  utan  det  är  moderbolaget  som  ansvarar  för  filialens 

handlingar och blir registrerat  i det norska företagsregistret (Bilaga 2). Filialen 

måste  inneha  en  fysisk  adress,  momsregistreras  om  omsättningen  överstiger 

NOK  50.000  och  den  momsansvariga  måste  inneha  norskt  personnummer 

eventuellt D‐nummer  (tilldelas utländska medborgare  som  inte har Norge  som 

hemvist)  (Bilaga  1).  Filialen  blir  även  skattepliktig  om  den  anses  som  ett  fast 

driftställe och då tilläggs en bolagsskatt på 28 procent (Bilaga 1). På grund av en 
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skärpning från det norska skatteverket, kan en filial med momsplikt i Norge men 

utan fysisk närvaro (anställd personal i Norge och kontor) ändå vara tvungna att 

inneha en momsrepresentant som försäkring att momsen blir betald (Bilaga 2).  

 

För att sprida risken kan det svenska bolaget upprätta ett aktiebolag i Norge, där 

bara  den  satsade  kapitalinsatsen  kan  gå  förlorad.  Både  företag  och  enskilda 

personer  kan  gå  in  och  köpa  aktier  i  ett  nystartat  bolag  (Bilaga  1).  Om 

aktiekapitalet överstiger NOK 3 miljoner måste bolaget även ha en VD som måste 

vara bosatt i en ESS‐stat och hans roll är att överse den dagliga driften (Bilaga 1). 

Vid  valet  angående  aktiebolag  eller  filial  finns  det  både  negativa  och  positiva 

aspekter.  En  filial  medför  mindre  förpliktelser  så  som  krav  på  revisor  och 

revisionsplikt, men det finns inte heller några juridiska begränsningar eller krav 

på aktiekapital  (Bilaga 1). Negativa aspekter med en  filial är att moderbolagets 

kapital  riskeras vid en konkurs,  samt att det  är en  relativt okänd  form  i Norge 

(Bilaga  1).  Via  ett  aktiebolag  kan  företag  sprida  risken,  få  en  högre  grad  av 

närvaro på marknaden, överföra koncernbidrag och ta in externa aktörer. Medan 

krav på startkapital, styrelse och revisor är några negativa aspekter (Bilaga 1).  

 

Den  enklaste  formen  av  företag  är  enskild  firma,  där  den  privata  personens 

ekonomi och företaget är densamma men skall ändå särskiljas (Bilaga 2). Ägaren 

behöver  inte  vara  bosatt  i  Norge  men  ska  vara  medborgare  i  en  ESS‐stat.  En 

svensk person kan registrera ett företag i Norge, men om verksamheten sträcker 

sig över 183 dagar på en tolv månadsperioder och omsätter mer än NOK 50.000 

blir  företaget  skattepliktigt  i  Norge  och  måste  momsregistreras  (Bilaga  1). 

Företaget måste enhetsregistreras  för att bli  tilldelat ett organisationsnummer, 

sker  handel  med  importerade  varor  eller  företaget  sysselsätter  mer  än  5 

personer måste det även registreras i företagsregistret (Bilaga 1).   
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5 Empirisk undersökning 

5.1 Zero Belysningars situation på den norska marknaden 
Enligt en intervju med Per Gill (2011‐05‐05) så agerar idag Zero Belysningar på 

den  norska  marknaden  via  Glamox  Luxo,  som  fungerar  både  som  kund  och 

distributör åt  företaget, vilket även intygades av Espen Ytterstad (2011‐05‐19). 

Per  Gill  (2011‐05‐05)  säger  att  avtalet  mellan  parterna  nu  är  uppsagt  men 

fortlöper 2011 ut, dock endast distribution delen. I intervjun med Dag Smordal, 

Dag  Morten  Rasch  och  Espen  Ytterstad  (2011‐05‐19)  så  vill  Glamox  Luxo 

fortsätta att sälja deras produkter, då det fungerar som ett bra komplement till 

deras  befintliga  produkter.  I  intervjun  med  Gill  (2011‐05‐05)  menar  han  att 

Glamox  Luxo  är  en  av  de  största  aktörerna  på  den  norska  marknaden  inom 

totalentreprenad (hela konstruktionsbyggen), vilket innebär att en arkitekt eller 

el‐konsult  får  en  utgångs  ram  upprättad  av  Glamox  Luxo  för  vilken  typ  av 

armatur som skall  finnas  i  konstruktionen,  samt hur mycket  ljus den  ska avge. 

Detta  menar  Gill  (2011‐05‐05)  ger  arkitekter,  konsulenter,  byggarbetare  och 

elinstallatörer rätt att byta ut vissa produkter och leverera paket till ett lägre pris 

än  det  ursprungliga  rekommenderade  totalpaketet,  vilket  missgynnas  Zero 

Belysningar. Detta på grund av att deras priser  inte är de  lägsta på marknaden 

och  vid  många  totalentreprenader  blir  deras  produkter  utbyta  på  grund  av 

konkurrenternas lägre priser, vilket Dag Smordal och Dag Morten Rasch (2011‐

05‐19) intygar. 

 

VD:n  (2011‐05‐05) menar att  fallföretaget känner att en nyetablering med  fast 

bas  på  den  norska  marknaden  skulle  gynna  företaget  med  ökad  försäljning, 

större  marknadsandelar  och  via  detta  få  ett  starkare  varumärke,  marginalen 

skulle även öka på grund av det mellanled (Glamox Luxo) som i så fall tas bort. 

Per Gill (2011‐05‐05), Dag Smordal och Espen Ytterstad (2011‐05‐19) menar att 

det  har  uppstått  ett  dilemma  med  det  uppsagda  företaget  Glamox  Luxo.  Gill 

(2011‐05‐05) menar att de  inte vill  tappa den omsättning på 1,5 miljoner  som 

Glamox  Luxo  genererar  för  dem  idag.  Samtidigt  som  de  själva  känner  att  de 

missgynnas  av  samarbetet  eftersom  deras  produkter  kommer  in  för  sent  i 

beslutsprocessen och därav går deras varumärke förlorat. 
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Per  Gill  (2011‐05‐05)  och  Thomas  Gill  (2011‐06‐20)  menar  på  att  de  vill 

fokusera  på  föreskrivande  som  innebär  att  företaget  arbetar  direkt  med 

inredningsarkitekten  eller  el‐konsulten  som  ritar  in  deras  armaturer  i  en  del‐

entreprenad såsom ett fikarum eller kontor. Detta bestämmer hur olika projekt 

ska se ut och skickas sedan ut på offert till olika elinstallatörer, elgrossister och 

vissa inredningsåterförsäljare (Per Gill 2011‐05‐05). 

5.1.1 Fallföretagets storlek 
Zero Belysningar omsätter i snitt strax under SEK 30 miljoner per år de senaste 5 

åren  (Bilaga 3). Per Gill  (2011‐05‐05) säger att de definierar sig  själva som ett 

familjeföretag och befinner sig nu  i den andra generationen. Per Gill  (2011‐05‐

05)  berättar  att  de  sysselsätter  för  närvarande  26  personer,  där  han  själv  och 

hans bror Thomas Gill, är Zero Belysningars ägare och verkställande direktörer.  

Zero Belysningar har sedan 2002 uppvisat ett positivt resultat. Där det har visat 

resultat på över 6 miljoner SEK sedan 2006 (Bilaga 3). 

5.2 Faktorer 
Attraktionskraft  

Det  finns  över  2500  svenska  dotterbolag  i  Norge,  där  Norge  tillsammans med 

Tyskland  utgör  Sveriges  två  största  exportland  (www.exportrådet.se).  Enligt 

Magnus  Dahlin  (2011‐05‐12)  och  Snjezana  Maric  (2011‐06‐20)  så  ökade  den 

norska omsättningen under finanskrisen 2009, vilket kan bero på Norges starka 

handlingskraft.  Dock  säger  Petter  N.  Haug  (2011‐06‐20)  att  den  nordiska 

belysningsmarknaden minskade  något  under  finanskrisen, men  att  den  nu  har 

ökat igen och stabiliserat sig. 

 

Enligt Magnus Dahlin (2011‐05‐12) så spenderar ett norskt hushåll i genomsnitt 

TSEK  170 mer  än  svenskar  och 63  procent mer  än  svenskarna  på möbler  och 

inredning.  Magnus  Dahlin  (2011‐05‐12)  menar  på  att  norrmän  värdesätter 

design och kvalitet och de tar inte hänsyn till prisnivån på samma sätt som den 

svenska  befolkningen  gör.  Magnus  Dahlin  (2011‐05‐12)  och  Snjezana  Maric 

(2011‐06‐20)  menar  att  norrmän  har  fattat  tycke  för  den  enkla  och  robusta 

svenska designen, vilket kan vara anledningen till att Norge utgör en sådan stor 

exportmarknad  inom  just  designprodukter.  Magnus  Dahlin  (2011‐05‐12) 
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beskriver norrmän som impulsiva, entusiastiska och inte speciellt prismedvetna 

i  sitt  handslingsbeteende.  Enligt  Magnus  Dahlin  (2011‐05‐12)  så  har  flera 

svenska retailföretag märkt en uppgång på den norska marknaden de senaste 3 

åren.  Joachim  Ø.  Israelsbakk  (2011‐06‐10)  lyfter  fram  Retail  Lightning 

(butiksbelysning)  som  en  växande  delmarknad  inom  den  norska 

belysningsbranschen. 

 

Externa påtryckningar och kulturella skillnader 

Per  Gill  (2011‐05‐05)  och  Malin  Berg  (2011‐06‐09)  upplever  att  Norge  ligger 

relativt nära till hands vad det gäller språk och kultur. Magnus Dahlin (2011‐05‐

12)  menar  att  det  finns  en  del  kulturella  skillnader  mellan  den  svenska  och 

norska konsumtionen, men att det oftast ligger till fördel inom designprodukter. 

När  det  gäller  språkmässiga  skillnader  upplever  Magnus  Dahlin  (2011‐05‐12) 

och Malin Berg (2011‐06‐09)  att det inte finns någon större barriär för svenska 

bolag på den norska marknaden.  Även om Per Gill (2011‐05‐05) upplever stora 

likheter  inom  språket  anser  han  att  det  kan  medföra  viss  problematik  vid  en 

nylansering  på  den  norska  marknaden.  Både  Per  Gill  (2011‐05‐05),  Magnus 

Dahlin  (2011‐05‐12)  och  Malin  Berg  (2011‐06‐09)  påpekar  att  Norge  inte  är 

medlemmar  i  EU,  men  detta  är  något  som  inte  påverkar  handeln  nämnvärt 

eftersom det finns mycket frihandelsavtal med Norge, vilket underlättar inträde 

och export till Norge. 

 

Politik och lagar 

Snjezana Maric (2011‐06‐20) och Malin Berg (2011‐06‐09) nämner att det finns 

stora  likheter mellan  det  svenska  och  norska  regelverket.  Det  finns  fyra  olika 

etableringsformer  som  alla  överensstämmer  med  de  svenska,  det  är 

momsrepresentant,  norskregistrert  utenlandsk  føretak  (filial),  aksjeselskap 

(aktieföretag)  och  enkeltmannsforetak  (Magnus  Dahlin  2011‐05‐12).  Magnus 

Dahlin (2011‐05‐12) menar dock att formen momsrepresentant skiljer sig något 

mer. Malin Berg (2011‐06‐09) och Snjezana Maric (2011‐06‐20) menar att Norge 

är  ett  öppet  land  som  välkomnar  utländska  företag.  Speciellt  svenska  företag, 

tack vare kulturella och språkliga likheter. 
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Tidigare erfarenheter 

Per Gill  (2011‐05‐05) säger att Zero Belysningar redan  i början av 80‐talet var 

aktiva på den norska marknaden och i mitten på 80‐talet var Norge den största 

marknaden med  en  omsättning  på  ca  7‐8 miljoner  kronor,  omräknat  i  dagens 

värde.  Denna  exportmarknad  menar  Gill  (2011‐05‐05)  har  minskat  drastiskt 

efter att den agent som representerade fallföretaget gick i pension. Efter kontakt 

med ett 30‐tal tidigare skrivna kunder så kunde författarna i dagens  läge se att 

de  gamla  kunderna  såsom  Int  Ark  Eli  K  Gulbrandsen  och  Int  Ark  Martha  S 

Lundesgaard inte känner till  företaget som det idag är, utan minns det som det 

tidigare varit. Medan vissa kunder som L.o.f Arkitekter, Snöhetta Arkitektkontor 

och Arkadia Arkitekter  inte har något minne av  tidigare  samarbeten med Zero 

Belysningar,  trots att de har varit  skrivna hos dem. Utöver detta hade även ett 

antal företag upphört. 

 

Per Gill (2011‐05‐05) säger dock att fallföretaget har fått en positiv respons från 

norska arkitekter på mässorna och ser därför Norge som en marknad med stor 

potential.  Gill  (2011‐05‐05)  menar  på  att  han  och  Thomas  Gill,  använder 

tillsammans  sin  kompetens  och  bestämmer  om  designen  ska  gå  vidare  till 

produktion eller inte, genom att föra en dialog tillsammans med designern.  Per 

Gill (2011‐05‐05) och Thomas Gill bestämmer på så sätt material, lösningar och 

om något måste ändras för att produkten ska vara möjlig att tillverka och få plats 

med alla komponenter som behövs och sedan förs produkten till produktion. 

 

Per  Gill  (2011‐05‐05)  och  Thomas  Gill  (2011‐06‐20)  menar  på  att  företagets 

starkaste  sidor  är  deras  duktiga  designers,  vilket  även Dag  Smordal  (2011‐05‐

19) intygar. Per Gill (2011‐05‐05)  påpekar att de är duktiga på konstruktion och 

har en  lång erfarenhet  sedan 1978 när det kommer  till  att hitta  lösningar  som 

kunder  efterfrågar.  Gill  (2011‐05‐05)  tillägger  att  designers  och  formgivare 

uppskattar att prova nya  saker  som  ingen  tidigare har  gjort med nya material, 

nya former och nya tillverkningsmetoder, vilket har visat sig vara kostsamt men 

något  som  företaget  sett  ett  värde  och  gjort  att  lamporna  är  unika men  därav 

kostsamma att tillverka.  
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Målmarknad och målgrupp 

Per Gill  (2011‐05‐05)  förklarar att  företagets  fokus på den svenska marknaden 

ligger  idag  på  inredare,  ljuskonsulter  och  arkitekter  men  även 

landskapsarkitekter  som  föreskriver  Zero  Belysningars  armaturer  till 

delentreprenader.  Per Gill  (2011‐05‐05) menar på  att  deras målsättning  är  att 

även nå dessa kunder på den norska marknaden, men dagsläget på den norska 

marknaden  ser dock  annorlunda ut. Dag Morten Rasch  (2011‐05‐19)  anser  att 

deras största målgrupp är större konstruktionsbyggen såsom skolor och sjukhus, 

men  även  vissa  mindre  projekt.  Dag  Smordal  (2011‐05‐19) menar  att  mindre 

speciella projekt inom hög kvalitetssegmentet är deras största målgrupp. Per Gill 

(2011‐05‐05) förklarar att av deras totala försäljning går i dagsläget 95 procent 

av försäljningen till offentliga miljöer. 

 

Konkurrens och nya aktörer 

Per  Gill  (2011‐05‐05)  förklarar  att  konkurrensen  har  stigit  väldigt  mycket  de 

senaste 10‐15 åren, förr fanns det nationella kontrollsystem för att komma in på 

den nordiska marknaden där produkterna tvungna att vara uppfylla vissa krav. 

Men Per Gill  (2011‐05‐05)  och Magnus Dahlin  (2011‐05‐12)  förklarar  att  tack 

vare EU och andra  frihetsavtal  så ökade konkurrensen under  flera år, men har 

idag stabiliserat sig. Enligt Dag Morten Rasch och Espen Ytterstad (2011‐05‐19) 

så  finns  det  inga  inhemska  tillverkare  i  Norge  som  tillverkar  samma  typ  av 

belysningar som Zero Belysningar gör. Per Gill (2011‐05‐05) påpekar att det inte 

finns  några  norska  inhemska  producenter  inom  samma  hög  kvalitetssegment. 

Detta  menar  Per  Gill  (2011‐05‐05)  och  Magnus  Dahlin  (2011‐05‐12)  kan  ha 

bidragit  till  att norrmännen är mer öppna  för utländsk  interiör än  till  exempel 

danskarna. 

 

Per (2011‐05‐05) och Thomas Gill (2011‐06‐20) menar på att Zero Belysningars 

största konkurrenter på den norska marknaden är Glamox Luxo, Louis Poulsen, 

Ateljé Lyktan och Fagerhult AS. Det finns tre olika delbranscher; Retail Lightning 

som  innebär  belysningslösningar  för  butiker,  Indoor  Lightning  som  innan 

kallades  för  professionell  belysning  och  anses  vara  den  traditionella 

belysningsbranschen  exempelvis  skolor,  industrier  och  sjukhus,  samt  även 
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Outdoorlightning  som  är  utomhusbelysning  (Per  Gill  2011‐05‐05;  Joachim  Ø. 

Israelsbakk  2011‐06‐10;  Petter  N.  Haug  2011‐06‐20).  Enligt  Fagerhult  AS 

årsredovisning (2010) har Fagerhultkoncernen en nettoomsättning på cirka SEK 

2,5 miljarder, där 50 procent av deras marknad är nord Europa. 

 

Louis Poulsen nämns som en annan konkurrent av Per Gill (2011‐05‐05) och Dag 

Morten  Rasch  (2011‐05‐19),  vilka  är  verksamma  i  hela  världen  inom  alla  tre 

branschområdena.  De  har  580  medarbetare  och  omsätter  €  110  miljoner  om 

året  (www.louispoulsen.com).  Enligt  Glamox  Luxos  årsredovisning  (2010)  så 

hade Glamox Luxo koncernen uppnått en totalomsättning på NOK 1790 miljoner 

under 2010, där 27 procent av fördelningen låg på den norska marknaden. Espen 

Ytterstad  (2011‐05‐19)  menar  att  Glamox  Luxo  är  marknadsledande  inom 

Indoor Lightning. Petter N. Haug (2011‐06‐20) menar att finanskrisen medförde 

en  minskad  efterfrågan  på  den  norska  belysningsmarknaden  men  att  den  på 

senare år har stabiliserat sig. Joachim Ø. Israelsbakk (2011‐06‐10) tycker att det 

finns tillväxtchanser inom den befintliga belysningsbranschen framför allt inom 

sjukhus och äldreboende på grund av en åldrande befolkning i Norge. 

 

Per Gill (2011‐05‐05) nämner även att det finns många italienska aktörer på den 

norska  marknaden  men  menar  att  de  inte  är  några  huvudkonkurrenter.  Dag 

Smordal (2011‐05‐19) tycker att Fagerhult AS och Glamox Luxo är deras största 

konkurrenter,  Espen  Ytterstad  (2011‐05‐19)  nämner  Glamox  Luxo  men  säger 

ingenting  om  Fagerhult  AS.  Dag  Morten  Rasch  (2011‐05‐19)  nämner  varken 

Glamox Luxo eller Fagerhult AS, han tycker dock att är deras största konkurrent 

är Louis Poulsen  som har  liknande produkter, dock  till  lägre priser menar han 

på. Dag Smordal och Espen Ytterstad (2011‐05‐19) menar på att det finns en del 

stora aktörer på den norska armaturmarknaden, så som Glamox Luxo, Fagerhult 

AS och Louis Poulsen, men de uppfattar inte den norska marknaden vare sig som 

konkurrens  tät  eller  konkurrens  fattig.  Per  Gill  (2011‐05‐05)  och  Thomas  Gill 

(2011‐06‐20)  anser  att  fallföretagets  produktion  i  Sverige  medför  en 

förhållandevis hög prisnivå gentemot de nämnda konkurrenterna. Enligt Per Gill 

(2011‐05‐05),  Espen  Ytterstad, Dag  Smordal  och Dag Morten Rasch  (2011‐05‐
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19) så framhålls just Zero Belysningars höga prissättning som en negativ faktor 

på den norska marknaden. 

 

Enligt  Per  Gill  (2011‐05‐05)  och  Dag  Smordal  (2011‐05‐19)  så  är  den  norska 

belysnings‐  och  armaturmarknaden  relativt  priskänslig.  Per  Gill  (2011‐05‐05) 

menar  på  att  produkterna  kan  delas  in  i  två  olika  grupper;  basprodukter med 

hög priskänslighet, som säljs i större kvantiteter men till en lägre marginal, och 

speciella hög designprodukter som är mindre priskänsliga. Dessa menar Per Gill 

(2011‐05‐05) är produkter som ofta används som en introduktions produkt för 

att väcka kunders uppmärksamhet med färg och form. 

 

Enligt Per Gill (2011‐05‐05) och Dag Morten Rasch (2011‐05‐19) så figurerar det 

ständigt nya aktörer på den norska marknaden under korta perioder, men ingen 

har under den senaste tiden tagit en fast position. Per Gill (2011‐05‐05) tror att 

detta  kan  bero  på  att  många  sydeuropeiska  företag  anser  den  nordiska 

marknaden som för liten, han menar dock på att det finns några danska aktörer 

som slagit sig in på konsumentmarknaden den senaste tiden. 

 

Substitut 

Thomas  Gill  (2011‐06‐20)  menar  att  de  inte  har  satsat  så  mycket  på  LED‐

tekniken eftersom de anser den som ineffektiv. Dag Morten Rasch (2011‐05‐19) 

gör  även  en  notis  på  Zero  Belysningar  svaga  sortiment  inom  LED‐armaturer, 

vilket han menar är en teknik som har ökad efterfrågan. Petter N. Haug (2011‐

06‐20) lyfter fram att belysningsbranschen befinner sig just nu i ett skifte mellan 

traditionella glödljus och LED‐teknik. Thomas Gill (2011‐06‐20) menar att LED‐

teknik  anses  vara  energieffektivare  och  påverkar  miljön  mindre  eftersom  det 

inte innehåller samma mängd skadliga kemikalier som glödljus, vilket öppnar för 

nya möjligheter inom design, hållbarhet och en minskad energiåtgång. Petter N. 

Haug  (2011‐06‐20)  lyfter  fram  en  indikation  av  ökad  efterfrågan  på  LED‐

armaturer  i  framtiden,  vilket  banar  väg  för  mer  miljövänliga  produkter.  Dock 

tror Joachim Ø. Israelsbakk (2011‐06‐10) att den äldre tekniken inte kommer att 

försvinna  inom  den  närmsta  framtiden.  Per  Gill  (2011‐05‐05)  tycker  inte  att 
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LED‐armaturer  är  ett  substitut  till  deras  produkter  då  de  även  erbjuder  den 

lösningen men det är inte så stora inom området. 

 

Kundernas och leverantörernas kraft 

Per  Gill  (2010‐05‐05)  upplever  att  kunden  har  ett  stort  inflytande,  då 

fallföretaget måste erbjuda tjänster som specialtillverkning av armaturer för att 

vara konkurrenskraftiga. Per (2011‐05‐05) och Thomas Gill (2011‐06‐20) menar 

att  de  måste  hålla  konkurrenskraftiga  priser  för  att  kunderna  ska  välja  deras 

produkter  vid  totalentreprenader.  Därför  menar  Per  Gill  (2011‐05‐05)  att 

kunden  har  stor  inverkan  på  deras  produkter  och  priser.  Dag  Morten  Rasch 

(2011‐05‐05)  påpekar  att  det  enda  inflytande  kunden  har,  är  vid 

rabattförhandling  till  projektlösningar,  dock  upplever  inte  Rasch  att  de  har 

någon möjlighet att påverka företaget utöver detta. 

 

Per (2011‐05‐05) och Thomas Gill (2011‐06‐20) förklarar att de producerar en 

stor  andel  av  de  färdigställda  produkterna  själva,  vilket  lämnar  relativt  litet 

utrymme  för  påtryckningar  från  externa  leverantörer.  Detta  är  något  som  Gill 

(2011‐05‐05)  tycker  stärker  leverantörernas  inflytande,  då  Zero  Belysningars 

policy är att 80 procent ska tillverkas och produceras i regionen, samt deras JIT‐

system  vid  montering  av  beställda  order.    Per  (2011‐05‐05)  och  Thomas  Gill 

(2011‐06‐20)  antyder  att detta kan öka dess  slutpris,  om  leverantörerna höjer 

priset på deras komponenter.  

 

Kompetens och resurser 

Dag Smordal (2011‐05‐19) tycker att kvaliteten på Zero Belysningars produkter 

är en viktig anledning till att de vill sälja deras produkter, där även Dag Morten 

Rasch  (2011‐05‐19)  instämmer  och  menar  att  kvaliteten  på  fallföretagets 

produkter är deras  främsta egenskap. Espen Ytterstad (2011‐05‐19)  framlyfter 

kvaliteten på Zero Belysningars glasprodukter som väldigt hög, men tycker inte 

att  deras  utomhusarmaturer  håller  för  det  norska  kustklimatet.  Dag  Smordal 

(2011‐05‐19) anser att deras leveranssäkerhet är hög, vilket även stöds även av 

Dag  Morten  Rasch  (2011‐05‐19)  men  som  nämner  att  det  kan  vara 

problematiskt  om  en  leverans  skulle  behövas  fortare  då  leveranstiderna  är 
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relativt  långa.  Espen  Ytterstad  (2011‐05‐19)  upplever  också  fallföretagets 

leveranstid som lång vid vissa tillfällen. Dag Smordal (2011‐05‐05) framlyfter att 

deras  servicekvalitet  är  den mest  positiva  egenskapen hos  företaget  och  anser 

att  de  har  unika  produkter  som  utvecklas  i  ett  tätt  samarbete  mellan  Zero 

Belysningar och dess externa designers. Designen på deras produkter lyfts fram 

som  spännande,  stilren  och  innovativ  enligt  Espen  Ytterstad  och  Dag  Smordal 

(2011‐05‐19). Enligt Gill (2011‐05‐05) så är en stark fördel hos Zero Belysningar 

att 80 procent av  leverantörerna som  levererar delarna  till  fallföretags  fabrik  i 

Nybro befinner  sig  i  regionen. Detta menar Per  (2011‐05‐05)  och Thomas Gill 

(2011‐06‐20) gynnar dem då de är ett  litet företag som snabbt kan fatta beslut 

och  är  flexibla  tack  vare  direkt  kommunikation  med  sina  underleverantörer 

vilket i sin tur leder till att det blir en konkurrensfördel för företaget. 

 

Per  Gill  (2011‐05‐05)  menar  på  att  de  viktigaste  egenskaperna  som  Zero 

Belysningar  ska  uppfylla  är  design,  funktion,  kvalitet  och  attraktion  vilket  har 

varit ledord redan från företagets start år 1978. Dag Morten Rasch, Dag Smordal 

och Espen Ytterstad (2011‐05‐19) påpekar att Zero Belysningar har en mycket 

hög  kvalitet,  Dag  Morten  Rasch  och  Espen  Ytterstad  (2011‐05‐19)  tycker  att 

designen  är  säregen  och  passar  på  så  vis  perfekt  som  ett  tillskott  till  andra 

sortiment  vilket  innebär  att  produkten  har  en  väldigt  säregen  design  och 

ställning vilket gynnar företagets varumärke. 

 

Per  Gill  (2011‐05‐05)  påpekar  att  den höga  leveranssäkerheten på  97 procent 

lägger till grund för en hög servicekvalitet hos Zero. Dag Morten Rasch och Dag 

Smordal  (2011‐05‐19)  tycker att  leveranssäkerheten är hög, Per Gill menar att 

logistiken  ligger  i  fokus hos Zero och är något som företaget aktivt har arbetat 

med  för att  få bättre, och  idag betraktar han det  som en konkurrensfördel hos 

Zero  Belysningar  då  returer  har  varit  på  en  väldigt  låg  procent  nivå  av 

försäljningen.  Men  samtidigt  samtycker  Per  Gill  (2011‐05‐05)  med  Espen 

Ytterstad och Dag Morten Rasch (2011‐05‐19) att leveranstiden till Norge är ett 

problem. 
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6 Analys 

6.1 Entry mode 

6.1.1 Equity mode 
Företag  som  innehar  specifika  och  svårimiterad  kompetens  inom  områden 

såsom  produktutveckling,  design  och  tillverkningsprocesser  som  inte  dess 

konkurrenter besitter, menar Agarwal och Ramaswami (1992) bör använda sig 

av någon form av equity mode eftersom det kan ge företaget en kontrollfördel på 

marknaden.  Enligt  den  empiriska  undersökningen  menar  Per  Gill  och  Dag 

Smordal  att  fallföretaget  har  unik  kunskap  inom  design  och  formgivning  tack 

vare  dess  långa  erfarenhet  inom  branschen  och  kompetenta  designers.  Detta 

anser Per Gill har försett Zero Belysningar med differentierade produkter, vilket 

kan  vara  anledningen  att  Dag  Smordal  och  Dag  Morten  Rasch  tycker  att 

företagets produkter är ett starkt tillskott på den norska belysningsmarknaden. 

Detta  styrker  Agarwals  och  Ramaswamis  (1992)  yttrande,  som  innebär  att 

småföretag med  differentierade  produkter  som  vill  etablera  sig  på  den  norska 

marknaden bör applicera en form av equity mode. Nakos och Brouthers (2002) 

menar även SME företag med differentierade produkter föredrar equity modes, 

eftersom de vill skydda sina innovationer.  

 

Dag Smordal hävdar att en av Zero Belysningars starka egenskaper är dess höga 

servicekvalitet  som  de  tillhandahåller  sina  kunder.  Erramilli  (1989)  menar 

därför att företag med hög servicekvalitet bör välja någon form av equity mode, 

för  att  upprätthålla  en  stark  kontroll  över  företaget.  Eftersom  equity  modes 

innebär hel‐ eller delvis ägarinblandning i värdlandet menar Pan och Tse (2000) 

att företaget får ökad kontroll över företaget via egenskapen som ägare.  

 

Fördelar med direkt investeringar är enligt Johnson et al (2008) att företaget får 

full  kontroll  över  sina  resurser.  Inträdesmetoden  möjliggör  även  ett  effektivt 

tillträde  på  marknaden.  Nackdelar  med  direkt  investering  kan  vara  att 

integrationsproblem  kan  uppstå  och  inträdesmetoden  kan  vara 

kostnadskrävande.  I  detta  fall  har  företaget  påvisat  ett  positivt  resultat  de 

senaste  9  åren,  mellan  SEK  1.5  till  10  miljoner.  Dock  kan  detta  anses  relativt 

obetydligt  i  förhållande  till  dess  konkurrenter  som  omsätter  miljardbelopp.  
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Detta  minskar  ett  småföretags  möjligheter  till  direkt  investeringar  enligt 

Westhead  et  al  (2001)  eftersom  företaget  i  frågan  måste  besitta  ett  ansenligt 

kapitalöverskott.  Agarwal  och  Ramaswami  (1992)  framhäver  att  företag  med 

enbart  kapitalfördelar  möjliggör  differentiering  genom  produktutveckling  och 

anser  att  en  direkt  investering  via  dotterbolag  är  en  lämplig  etableringsform  i 

dessa fall. Den empiriska undersökningen påvisar att fallföretaget arbetar aktivt 

inom produktutveckling och design,  vilket  styrker direkt  investeringar  som ett 

möjligt entry mode i motsats till vad Westhead et al (2001) anser.  

 

När ett företag har förmåga att utveckla differentierade produkter anser Agarwal 

och Ramaswami (1992) att inträde på marknader med höga avtalsmässiga risker 

bör ske via direktinvesteringar för att behålla sin konkurrenskraft. Detta innebär 

att  företag  tenderar  att  uppväga  dessa  risker  genom  högre 

produktdifferentiering  och  att  företagen  får  större marknadsinflytande  från de 

fördelar som de vinner genom produktdifferentiering. Magnus Dahlin framhäver 

en  intensiv  handel  mellan  Sverige  och  Norge  tack  vare  frihandelsavtal  och 

demografiska  likheter,  vilket  kan  tolkas  som en  låg  avtalsrisk mellan  länderna. 

Mayrhofer (2004) menar att stora kulturella avstånd är förknippade med entry 

modes  som  innebär hög  kontroll,  där  till  exempel  helägda dotterbolag  kan  ses 

som  ett  lämpligt  val.  Per  Gill  och  Magnus  Dahlin  anser  att  de  finns  vissa 

kulturella  skillnader  mellan  Sverige  och  Norge  men  att  de  är  relativt  små. 

Agarwal  och  Ramaswami  (1992)  framhäver  även  att  samma  scenario  som  vid 

höga  avtalsmässiga  risker  och  kulturella  skillnader  gäller  för  höga 

investeringsrisker  och  direkt  investeringar.  En  annan  faktor  när 

produktdifferentiering  är  viktigt  anser  Porter  (1980)  vara  när  kunder  och 

leverantörerna har  ett  stort  inflytande på  företaget.  Eftersom de  då  kan  skapa 

mer  värde  för  sig  själva  vid  prisförhandlingar med  företaget,  vilket medför  en 

negativ påverkan på  företagets  lönsamhet. Denna makt kan småföretag minska 

genom direktinvestering, då Agarwal och Ramaswami (1992) påpekar att detta 

ger företaget kontrollfördelar.  

 

Då det  råder hög substituteffekt på marknaden menar Porter  (1980) att det är 

viktigt att  företaget särskiljer sig  från konkurrenternas produkter och på så vis 
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utvecklar marknadsfördelar. Agarwal och Ramaswami  (1992) menar därför att 

småföretag  som  skall  inträda  på  en  marknad  med  liknande  produkter  bör 

använda sig av direkt investeringar, eftersom det kan ge företag mer kunskap om 

den  potentiella  marknaden  och  kan  därmed  minska  substituteffekten  genom 

differentiering. Denna studie påvisar att inga direkta eller påtagliga substitut kan 

identifieras av varken Per Gill eller dess kunder. Ur ett substituthänseende kan 

därmed  en  direktinvestering  anses  olämpligt  för  småföretag  utan  direkta 

substitut,  men  kan  även  ses  som  positivt  då  det  ökar  dess  kunskapsnivå  om 

marknaden.  

 

Johnson et  at  (2008) anser att  joint venture sprider  investeringsriskers mellan 

två  parter  och  kombinerar  även  företagens  kompletterande  resurser  och 

kunnande.  Kogut  och  Singh  (1988)  antyder  att  länder  med  stort  kulturellt 

avstånd ökar sannolikheten för att företaget kommer att välja joint venture som 

entry mode eftersom det  just kan dra nytta av varandras kunnande. Brouthers 

och Brouthers (2001) hävdar däremot att små kulturella differenser kombinerat 

med  låg  investeringsrisk  favoriserar  joint  venture. Dock  kan  det  vara  svårt  att 

hitta  en  lämplig  partner  och  problem  kan  uppstå  med  att  integrerar  och 

koordinera aktiviteter mellan de olika länderna. Den empiriska undersökningen 

visar  att  fallföretagets  nuvarande  samarbete  med  Glamox  Luxo  har  varit 

missgynnande.  Då  totalentreprenadkonceptet  är  försummande  i  företagets  fall 

eftersom  de  kommer  in  för  sent  i  beslutsprocessen  och  därmed  tappar  sitt 

varumärke. Vilket kan vara en anledning för småföretag i liknande situationer att 

välja en ny form av entry mode för att bryta sig loss.  

 

Morschett et al (2010) lägger i sin forskning fram att ökad marknadsstorlek och 

tillväxt  inte  alltid  leder  till  en  högre  benägenhet  att  träda  in  på  marknad  via 

direktinvesteringar. Utan menar  istället att  företag gynnas av entry modes som 

innebär  olika  former  av  samarbete,  när  liknande  omständigheter  råder.  Den 

empiriska  undersökningen  påvisar  att  det  råder  fluktuationer  på  vissa 

delmarknader  inom  belysningsbranschen.  Vissa  är  stagnerande,  medan  andra 

delmarknader  påvisar  progressivitet.  Joachim  Ø.  Israelsbakk  menar  att  Retail 

Lightning  är  den  delmarknad  med  högst  tillväxt  potential.  Agarwal  och 
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Ramaswami  (1992)  anser  att  joint  venture  vanligtvis  används  av  MNC  när 

marknader  påvisar  stor  potential,  men  att  det  även  kan  användas  av  SME. 

Morschett  et  al  (2010)  råder  även  företag  att  använda  sig  av  joint  venture om 

marknaden kantas av höga legala restriktioner. 

6.1.2 Non‐equity  
Företag  utan  någon  omfattande  internationell  erfarenhet  som  inte  utvecklat 

något  system  för  hantering  av  internationella  insatser  tenderar  att  överskatta 

riskerna vid  en  expansion.  En  följd  av detta  är  att  företag  tenderar  att  föredra 

non‐equity  entry  modes  för  att  minimera  de  ekonomiska  riskerna  med  en 

internationell  expansion.  Studien  påvisar  att  företag  som  agerar  på  en  extern 

marknad via en distributör går miste om möjligheten att samla egen kunskap och 

utveckla  erfarenhet  inom  expansion  och  marknaden.  Nakos  och  Brouthers 

(2002)  forskning har påvisat att  större SME tenderar att  föredra equity modes 

som entry mode vid en internationell expansion medan mindre SME har en viss 

tendens  att  föredra  non‐equity  modes.  Då  fallföretaget  definieras  som  ett 

småföretag enligt Europa kommissionen bör de föredra non‐equity modes.  

 

Konkurrensensituationen har enligt Hill et al (1990) direkt inverkan på företags 

val av entry mode. Hill et al (1990) menar att equity modes minskar företagets 

strategiska  flexibilitet,  vilket  kan  anses  vara  oklokt  att  använda  sig  av  då 

konkurrensen  på  marknaden  är  rörlig.    Den  norska  belysningsbranschen  står 

inför  en  teknik  skifte mellan  traditionella  ljuskällor  och  LED‐teknik,  vilket  kan 

leda  till  stor  förändring  av  konkurrens‐  och  marknadsförhållanden.  Hill  et  al 

(1990) anser vid sådana förhållanden att företag bör reagera och agera snabbt, 

vilket  kan  vara  svårt  vid  hög  ägarinblandning.  Den  empiriska  undersökningen 

påvisar  en  ökad  efterfrågan  inom  LED‐produkter,  vilket  medför  en  ovis 

marknadsbild. Hill et al (1990) menar att osäkerhet inom målgruppens framtida 

efterfrågan  har  en  stark  inverkan  på  valet  av  entry  mode.  Då  efterfrågan  är 

osäker  kan  företag  vara  ovilliga  att  investera  betydande  resurser  på  den  nya 

potentiella  marknaden,  vilket  gynnar  andra  former  som  kräver  lägre 

investeringskostnader och kontroll. Företag som valt att  inte utveckla sig  inom 

ett  område  som  påvisar  en  positiv  utveckling  kan  uppleva  en  minskad 
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efterfrågan  och  falla  bakom.  Då  dess  konkurrenter  innehar  en  stark 

konkurrensfördel. 

 

Johnson  et  al  (2008)  framhåller  att  en  fördel med  export  är  att  inga operativa 

faciliteter  behövs  i  värdlandet  vilket  kan  vara  kostsamt  och  kapitalintensivt, 

dock  begränsar  export möjligheterna  till  kunskapsutvecklingen  om marknader 

och  dess  konkurrenter.  Den  empiriska  undersökningen  påvisar  att  Zero 

Belysningars information och uppfattning om den norska marknaden är relativt 

skev.  Denna  effekt  kan  öka  om  företag  väljer  att  fortsätta  exportera  utan  att 

samla  in  ny  kunskap,  vilket  Johnson  et  al  (2008)  menar  leder  till 

konkurrensnackdelar. Företag som vill öka sin exponering och interaktion på en 

marknad,  bör  inte  exportera,  eftersom  Agarwal  och  Ramaswami  (1992)  lyfter 

fram att företag som inte vill engagera sig bör använda sig av export, då export 

medför en låg interaktionsnivå. Agarwal och Ramaswami (1992) anser även att 

export  inte  är  fördelaktigt  för  företaget  som  har  en  förmågan  att  utveckla 

differentierade produkter då de gynnas mer vid en direkt  investering. Agarwal 

och Ramaswami (1992) menar även att export bör undvikas när den potentiella 

avkastningen kan bli högre via andra entry modes. 

 

Mayrhofer (2004) menar att ju högre integrationsnivå det finns inom företagets 

kultur,  desto  större  är  sannolikheten  för  att  företaget  väljer  att  etablera  ett 

licensavtal. Magnus Dahlin framhåller den svenska och norska företagskulturen 

som snarlik, därav finns det stora möjligheter för svenska småföretag att skriva 

ett licensavtal med norska företag. Dock hävdar Johnsen et al (2008) att det kan 

vara vanskligt att finna en lämplig licenstagare eftersom licensgivaren tar en stor 

del av förtjänsten.   

 

6.2 SWOTanalys 

6.2.1 Styrkor 
Pehrsson  (2004)  menar  att  företag  som  har  tidigare  erfarenheter  inom 

expansion  men  även  kunskap  om  den  avsedda  marknaden  innehar  en 

konkurrensfördel. Fallföretaget har varit aktiva på den norska marknaden sedan 
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80‐talet,  de  har  genom  tidigare  försäljning  och  utställningar  på  mässor  givit 

potentiella  kunder  möjligheten  att  bli  bekanta  med  deras  produkter,  vilket 

resulterat  i  positiv  respons.  Eftersom  Zero  Belysningar  varit  aktiva  på  den 

norska marknaden under  en  längre  tid menar Nakos och Brouthers  (2002) att 

detta  ger  dem  en  konkurrensfördel  genom  möjligheten  att  utvidga  företagets 

management  know‐how  och  industry‐specific  know‐how  om  den  norska 

marknaden,  gentemot  företag  utan  någon  form  av  erfarenhet.  Kaleka  (2011) 

påvisar att företag kan skapa konkurrensfördelar genom att erbjuda sina kunder 

en hög servicekvalitet, genom att utnyttja sina kompetenser och resurser. När ett 

företag  förbättrar  och  effektiviserar  sitt  logistiksystem  kan  företag  skapa  ett 

högre  värde  för  sig  själva  men  även  dess  kunder,  vilket  leder  till  en  högre 

upplevd  servicekvalitet  och  konkurrensfördelar.  Zero  Belysningars  kunder 

upplever att företaget har en hög leveranssäkerhet, vilket är ett resultat av deras 

aktiva arbete inom logistik och returbehandling.   

 

En annan central del för att skapa konkurrensfördelar menar teorin är företags 

finansiella förmågor. Finansiellt starka företag kan vinna konkurrenskraft genom 

deras möjlighet att kontrollera och bibehålla en  jämn kapacitet. Westhead et al 

(2001)  och  Knight  (2000)  framhåller  att  företag  med  kapitalöverskott  frigör 

möjligheten  att  satsa  i  kapitalintensiva  projekt  såsom  investeringar  inom 

produkt‐  och marknadsutveckling.  Företag  kan  vara  konkurrenskraftigt  genom 

att  följa  kundernas  krav  och  differentiera  sig.  Fallföretaget  har  påvisat  ett 

positivt resultat de senaste 9 åren, vilket möjliggjort dess strävan efter att hitta 

nya  lösningar  inom  design  och  material,  men  även  utveckla  sig  inom 

produktions‐ och  tillverkningsprocessen.  Zero Belysningar  lyfter  fram sin höga 

kvalitetsnivå som en viktig konkurrensfördel,  vilket även stöds av dess kunder 

på den norska marknaden. Morten Ytterstad, Dag Morten Rasch och Dag Smordal 

lyfter  fram  att  fallföretagets  produktkvalitet  är  dess  absolut  starkaste  och 

viktigaste  egenskap.  Då  teorin  menar  att  ett  företags  produktkvalitet  har  en 

direkt inverkan på kunders uppfattning av företaget, kan småföretag dra nytta av 

detta  i  sin  marknadsföring  då  ett  gott  intryck  genererar  en  positiv  syn  bland 

kunderna och skapar en stark lojalitet till företaget. Förutom Zero Belysningars 

höga kvalitetsnivå lyfter dess kunder fram företagets kompetens som en positiv 
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aspekt.  De  menar  att  Per  och  Thomas  Gill  val  av  designers  och  samlade 

kompetens  inom  designmaterial  och  olika  lösningar  har  försett  företaget  med 

unika  produkter.  Westhead  et  al  (2001)  lyfter  fram  att  företag  med  unika 

resurser och kompetenser är konkurrenskraftiga eftersom de kan differentiera 

sig och hindra substituteffekter.   

 

Ett  företag  måste  ha  en  klar  uppfattning  om  vilken  kundgrupp  de  vill  nå  på 

marknaden  och  vilken  form  av  sysselsättning  de  är  bäst  på.  Fallföretaget  kan 

attrahera  den  utvalda  målgruppen  utan  att  behöva  gör  förändringar  i  sitt 

nuvarande  sortiment,  eftersom  dess  design  och  produkter  redan  uppskattas  i 

Norge,  vilket  även  Markus  Dahlin  stödjer.  Viswanathan  och  Dickson  (2007) 

hävdar  att  det  är  möjligt  att  vara  framgångsrik  på  flera  marknader  samtidigt 

genom att använda sig av standardiserade strategier, men att företag måste vara 

flexibelt  och  anpassa  sig  efter  kundernas  behov  om  de  vill  vara 

konkurrenskraftiga  i  längden.  Företag  som har nära  relationer  inom  ledningen 

och  korta  beslutsprocesser,  leder  till  att  snabba  beslut  kan  tas  om marknaden 

kräver det.  

 

Porter  (1980)  menar  att  företags  konkurrenskraft  kan  påverkas  om  deras 

kunder har för stor kraft och på så vis kräver lägre priser och högre kvalitet. Ett 

sätt att kringgå detta kan vara att minska kundernas förhandlingsstyrka genom 

differentiering.  En  styrka  fallföretaget  innehar  är  att  dess  kunder  uppfattar 

produkterna  som  relativt  unika,  vilket  minskar  kundernas  kraft.  Dag  Morten 

Rasch påpekar att kunderna har liten påverkan på fallföretaget.  

6.2.2 Svagheter 
Zero Belysningar har varit aktiva på den norska marknaden sedan 80‐talet, vilket 

har  givit  dem  tid  att  samla  in  information  om  marknaden.  Dock  visar  den 

empiriska undersökningen att de norska företag som fallföretaget betraktat som 

potentiella och aktiva kunder  i  själva verket ej  längre är relevanta eftersom de 

delvis inte längre är aktiva eller inte varit i kontakt med fallföretaget sedan 80‐

talet.  Detta  kan  enligt  Nakos  och  Brouthers  (2002)  tolkas  som  en  svaghet  då 

företaget har haft  tid att utveckla processer och system för marknaden, men ej 

haft  möjlighet  till  detta  då  de  inte  har  figurerat  själva  på  marknaden.  Denna 
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kunskap  har  istället  fallit  i  samarbetspartners  händer  vilket  innebär  att 

fallföretaget tappat denna konkurrensfördel. En annan svårighet för småföretag 

är  om de  kantas  av  höga priser  gentemot  sina  konkurrenter.  Zero Belysningar 

ligger på en hög prisnivå i jämförelse med deras norska konkurrenter.  Detta kan 

bli  en  svaghet  då  kunder  ofta  väljer  bort  företagets  produkter.  I  Zero 

Belysningars  fall  blir  denna  effekt  påtaglig  då  de  mestadels  arbetar  med 

totalprojekt  i Norge.   Detta kan bero på att  företaget  i dagsläget kommer in för 

sent i beslutsprocessen genom deras samarbete med Glamox Luxo. Teorin menar 

att en hög prisnivå har en negativ effekt på kundernas uppfattning om företaget. 

Kaleka  (2011)  lyfter  fram  att  företag  tappar  konkurrensstyrka  när  kunderna 

upplever  en  minskad  servicekvalitet.    Espen  Ytterstad  upplever  att  Zero 

Belysningar  har  en  hög  kvalitetsnivå  i  sin  helhet,  men  att  deras 

utomhusprodukter inte håller för det norska klimatet. Detta kan enligt teorin ha 

en negativ inverkan på hur företag uppfattas på marknaden vilket kan medföra 

negativa  följdeffekter  på  dess  marknadsföring.  Dag  Morten  Rasch  och  Espen 

Ytterstad upplever  i dagsläget  fallföretagets leveranstider  i  förhållande till dess 

konkurrenter som långa, vilket kan leda till en försämrad upplevd servicenivå.  

 

Fallföretaget har gjort ett aktivt val att  inte satsa  inom LED‐teknik eftersom de 

anser att LED belysning är  för  ineffektiv  i  förhållande  till  alternativa  ljuskällor. 

Dock  har  deras  konkurrenter  gjort  stora  satsningar  inom  just  LED‐teknik  som 

framhålls som en teknik under frammarsch. Porter (1980) menar att företag som 

ej differentierar sig inom produktutveckling kan uppleva en minskad lönsamhet 

och tillväxtpotential eftersom de faller efter sina konkurrenter.  

 

Zero Belysningar vet själva vilka kunder de vill nå på den norska marknaden och 

vilken sort entreprenad de är bäst inom. I dagsläget påvisar dock den empiriska 

undersökningen att de uppfattas annorlunda. De säljare som representerar Zero 

Belysningar  på  den  norska  marknaden  menar  att  de  är  bäst  inom 

totalentreprenad med  skolor  och  sjukhus  som målgrupp  samt mindre  projekt. 

Detta menar Viswanathan och Dickson (2007) kan skapa förvirring om företaget 

inte uppfattas som de önskar och på så vis tvingas göra en strategisk förändring.  
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6.2.3 Möjligheter  
Brouthers (2002) hävdar att ett  lands attraktionskraft bestäms av marknadens 

storlek,  tillväxt  och  invånarnas  lönenivå.  Den  empiriska  undersökningen 

framvisar Norge som ett land med hög attraktionskraft för svenska företag, de är 

ett handlingskraftigt  land som värdesätter design och  lägger mycket pengar på 

inredning.  Även  om  den  nordiska  belysningsmarknaden  minskade  under 

finanskrisen  ökade  den  norska  omsättningen  och  i  dagsläget  har 

belysningsmarknaden  stabiliserat  sig  och  ett  nytt  område  inom  branschen  är 

under  frammarsch,  Retail  Lightning.  Empirin  framvisar  även  andra  tillväxt 

segment som beror på en åldrande befolkning, såsom sjukhus, äldreboende men 

även arbetsplatser eftersom människor jobbar allt  längre upp i åren. Brouthers 

(2002) menar att tillväxtområden är en positiv marknadsaspekt eftersom det ger 

utrymme för expansion, för både befintliga och externa aktörer.  Även om Norge 

är  en  stor  exportmarknad  finns  det  vissa  kulturella  skillnader  i 

konsumtionsbeteende och  språk mellan Norge och Sverige. Magnus Dahlin och 

Snjezana Maric menar  att  detta  oftast  är  en  positiv  aspekt  för  svenska  företag 

som handlar med design‐  och kvalitetsprodukter. Dahlin  styrker detta med att 

norrmännen  inte  är  speciellt  prismedvetna,  väldigt  impulsiva  i  sitt 

konsumtionsbeteende  och  att  de  tycker  om  den  svenska  designen.  Den 

empiriska  undersökningen  visar  även  att  handeln  sker  relativt  smidigt mellan 

Norge  och  Sverige  med  hjälp  av  frihandelsavtal,  därför  påverkas  inte  handel 

speciellt mycket av att Norge inte är medlem i EU.  

 

Morschett  et  al  (2010)  hävdar  att  det  kulturella  avståndet  är  en  frekvent 

undersökt  variabel  när  det  gäller  faktorer  som  påverkar  valet  av  entry mode. 

Detta framlyfts som en positiv aspekt för företag som skall expandera eftersom 

det  kan  finnas  många  olika  rekommendationer  av  olika  entry  mode  för  att 

överbygga eventuella  skiljaktigheter. Detta  kan underlätta  valet  av  entry mode 

då  teorin  gör  det  klart  att  vissa  entry mode  bör  väljas  under  stora  skillnader, 

medan andra bör väljas vid mindre skillnader. Samma sak gäller vid politiska och 

lagliga restriktioner, här menar teorin att ett lands regering eller lagstiftning kan 

göra att vissa entry mode uteblir som alternativ. Den empiriska undersökningen 

visar  att  de  norska  och  svenska  etableringsformerna  är  relativt  lika  vilket 
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underlättar för svenska företag att finna en lämplig etableringsform. Det norska 

regelverket möjliggör etablering i landet via momsrepresentant, norskregistrert 

utenlandsk  føretak  (filial),  aksjeselskap  (aktieföretag)  och  enkeltmannsforetak, 

vilket alla är relativt likt de svenska företagsformerna. 

  

Rivaliteten inom en bransch kan ta många olika  vägar, Porter (1980) hävdar att 

desto  fler  konkurrenskraftiga  aktörer  det  finns  på  en  marknad  med  liknande 

produkter  medför  värre  och  värre  situation  för  de  etablerade  företagen  på 

marknaden  vid  hård  konkurrens. Den  empiriska  undersökningen  framvisar  att 

konkurrensen  ökade  under  en  10‐15  år  period  i  Norge,  men  att  den  nu  har 

stabiliserats.  Den  norska  belysningsmarknadssituationen  kan  anses  relativt 

stabil med  vissa minskningar  inom vissa  delområden  och  vissa  ökningar  inom 

andra. Fallföretaget har själva en bra bild över dess huvudkonkurrenter i Norge, 

vilket  bekräftas  av  deras  kunder.  Då  det  inte  finns  några  norska  aktörer  som 

tillverkar  kvalitetsarmaturer  leder  detta  till  öppenhet  gentemot  utländsk 

interiör.  Joachim Ø.  Israelsbakk  anser  att  det  finns  några  stora  aktörer  på  den 

norska marknaden men att det finns utrymme för tillväxt. Att konkurrensbilden 

är stabil och att det finns potentiella tillväxtområden menar Porter (1980) är en 

positiv aspekt för expanderande företag då det finns en marknad att växa inom. 

 

Om det är enkelt  för nya aktörer att  etablera  sig på en marknad menar Porter 

(1980) att det kan bidra till en ökad konkurrens och att priserna måste justeras. 

Den  empiriska  undersökningen  visar  att  det  inte  har  tillkommit  några  fasta 

aktörer inom belysningsbranschen under den senaste tiden, vilket är positivt för 

svenska företag med expansionsvisioner. Många sydeuropeiska aktörer anser att 

den  nordiska  marknaden  är  för  liten  och  väljer  därför  inte  att  etablera  sig  i 

Norden.  Om  ett  företags  produkter  lider  av  substituteffekt  så  hävdar  Grant 

(2008) att kunder blir mer priskänsliga, vilket förstärks ytterligare om köparen 

har tendens att köpa substitut vilket ger avtryck på företags lönsamhet.  Johnson 

et al (2008) menar att  företag själva kan påverka detta genom att differentiera 

sig.  Den  empiriska  undersökningen  visade  att  inga  substitut  till  fallföretagets 

produkter kunde identifieras. Respondenterna påpekar att Zero Belysningar har 
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ett relativt litet sortiment inom LED belysning, men att detta inte är ett substitut 

för dess produkter eftersom de även erbjuder den ljuskällan.  

 
En  konkurrensfördel  är  Zero  Belysningars  geografiska  närhet  till  sina 

leverantörer,  där  80 %  finns  inom  närregionen.  Förutom  att  de  redan  har  en 

snabb  intern  beslutsprocess  har  den  geografiska  närheten  ökat  företagets 

flexibilitet och kontroll. Detta kan vara en användbar egenskap för företag som 

skall  expandera,  då  marknadsförändringar  kan  ha  en  inverkan  på 

expansionsstrategin. Kaleka (2011) hävdar att detta kan skapa ytterligare värde 

genom  att  företag  kan  påverka  lagerhållning,  informationsteknik  och 

förpackningar. Vilket i sin tur leder till en högre logistisk servicekvalitet och total 

servicekvalitet.  Detta  har  visat  ett  klart  samband  med  en  positiv  syn  bland 

kunder  och  stark  lojalitet  till  företaget.  Företag  som  innehar  en  hög  grad  av 

informationsutbyte  mellan  interna  och  externa  parter  underlättar  vid 

nysatsningar.  

6.2.4 Hot 
Kogut och Singh (1988) menar att kulturella differenser medför vissa konflikter 

och svårigheter på grund av de skillnader inom organisatoriska egenskaper som 

kulturella  avstånd  skapar.  Även  om  det  finns  stora  likheter mellan  Norge  och 

Sverige påvisar den empiriska undersökningen vissa barriärer såsom skillnader 

inom språk och konsumentbeteende, vilket teorin ser som en negativ effekt vid 

expansion.  Chang  och  Rosenzweig  (2001)  påvisar  att  legala  restriktioner 

påverkar  ett  företag vid  expansion då  stort  regeringsinflytande kan minska ett 

lands attraktionskraft. Företag måste därmed anpassa sitt val av etableringsform 

efter exportlandets föreskrifter. Detta menar den empiriska undersökningen kan 

vara  svårt  eftersom  fallföretaget  inte  är  bekant  med  de  norska 

etableringsformerna. Valet av etableringsform har en långsiktig påverkan på ett 

företags prestationer vilket gör det viktigt  för  företag att vara medvetna om de 

olika legala restriktioner som gäller för respektive entry mode.  

 

Zero Belysningar kan ses som en relativt liten aktör på den norska marknaden i 

förhållande till sina huvudkonkurrenter Fagerhult AS, Louis Poulsen och Glamox 

Luxo  då  de  är  starkare  ekonomiskt,  erfarenhetsmässigt  och  innehar  större 
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marknadsandelar. Detta menar Westhead et al (2001) är en konkurrensnackdel 

för  företag  då  konkurrenter  besitter  större  management  know‐how  och 

industry‐specific know‐how eftersom de varit verksamma längre på marknaden. 

Den norska konkurrenssituationen är i dagsläget medelkraftig, men det finns hot 

från sydeuropeiska och danska företag. Om dessa aktörer bestämmer sig för att 

öka  sina  marknadsandelar  på  den  norska  marknaden  kan  det  leda  till  att 

befintliga  villkor  ändras  och  priserna  pressas,  vilket  oftast  medför  en  negativ 

effekt  på  de  befintliga  aktörernas  marginal.  Den  empiriska  undersökningen 

framställer den norska marknaden som priskänslig vilket teorin anser kan vara 

en  svaghet  för  företag  med  höga  priser.  Skulle  fler  aktörer  slå  sig  in  på  den 

norska  marknaden  och  öka  konkurrensen  hävdar  teorin  att  låga 

inträdesbarriärer medför att det är svårare för de redan etablerade företagen att 

skydda sig emot nya aktörer. Magnus Dahlin och Snjezana Maric anser att det är 

relativt okomplicerat för europeiska företag att etablera sig i Norge tack vare EU 

och  frihandelsavtal mellan Norge och EU,  samt mellan ESS‐länder,  vilket  är  ett 

starkt tecken på låga inträdesbarriärer.  

 

Den  empiriska  undersökningen  indikerar  att  den  norska  belysningsbranschen 

står inför ett teknikskifte mellan traditionella ljuskällor och LED‐teknik. Då Zero 

Belysningar  inte  valt  att  satsa  inom  LED‐teknik  kan  de  falla  efter  sina 

konkurrenter,  vilket kan öka kundernas kraft. Kunder  får  större  inflytande när 

ett  företag  inte  följer med  i  produktutvecklingen  och kan differentiera  sig mot 

sina konkurrenter. På så vis tappar de konkurrensfördelar och kunder upplever 

minskad  servicekvalitet.  Viswanathan  och  Dickson  (2007)  påvisar  att  företag 

som inte  följer med i produktutvecklingen kan tvingas ändra strategi  för att på 

nytt uppfylla kundernas krav. Ändrar de inte sin strategi och kunderna upplever 

att  företaget  inte  uppfyller  deras  krav  kommer  företaget  minska  sin 

konkurrenskraft.  

 

Kraftfulla  kunder  och  leverantörer  skapar  mer  värde  för  sig  själva  genom  att 

påverka priser och kvalitet, vilket har en negativ effekt på företagets lönsamhet. 

Zero  Belysningar  anser  att  deras  kunder  har  ett  stort  inflytande  på  deras 

produkter  och  priser,  detta  håller  dock  inte  deras  kunder  med  om.  Denna 
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skevhet  leder  till  att  det  är  svårt  att  tolka  hur  pass  stor  makt  fallföretagets 

kunder egentligen har, och hur mycket företaget måste ta hänsyn till det. Företag 

som använder sig av ett JIT‐system, kan uppleva en längre leveranstid om deras 

leverantörer  inte  kan  leverera  komponenter  av  rätt  kvalitet  i  tid.  Zero 

Belysningar  har  som  policy  att  80  %  av  deras  produktion  skall  komma  från 

närregionen,  Per  och  Thomas  Gill  menar  att  detta  ökar  leverantörernas 

inflytande  vid  prisförhandlingar.  Porter  (1980)  menar  att  en  ökad  kund‐  och 

leverantörskraft påverkar ett företags lönsamhet negativt eftersom de kan skapa 

mer värde för sig själva.   

7. Slutsats 
 
Vilket  entry mode bör  ett  svenskt  småföretag  välja  vid  expansion på den norska 

belysningsmarknaden? 

 

Syftet med studien var att finna vilket entry mode ett svenskt småföretag bör välja vid 

expansion  till  den  norska  belysningsmarknaden.  Undersökningen  visade  att  ett  flertal 

faktorer  påverkar  beslutet.  Författarna  har  funnit  att  faktorerna attraktionskraft, 

externa  påtryckningar  och  kulturella  skillnader,  politik  och  lagar,  tidigare 

erfarenheter, målmarknad och målgrupp,  konkurrens och nya aktörer,  substitut, 

kundernas  och  leverantörernas  kraft,  företagets  storlek  och  kompetens  och 

resurser har  en  inverkan  på  svenska  småföretags  val  av  entry  mode.  Dock 

påverkar faktorerna företag olika då varje företag är unikt. Vilket entry mode ett 

svenskt småföretag bör välja vid expansion beror  till  stor del på vilka resurser 

och  kompetenser  företaget  innehar  och  hur  värdlandets  struktur  ser  ut. 

Författarna  finner  därför  att  det  inte  finns  något  generellt  entry  mode  för 

samtliga  småföretag,  utan  varje  enskilt  företag måste  granska  sig  själva  för  att 

finna  ett  lämpligt  entry mode.  Detta  kan  ske  genom  att  det  enskilda  företaget 

undersöker de  interna och externa faktorer som påverkar valet av entry mode, 

vilket författarna presenterat i studien.  

 

 
Vilka styrkor, svagheter, möjligheter och hot kan påverka ett svenskt småföretags 

val av entry mode till den norska belysningsbranschen?  
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Styrkor 

En betydande styrka ett småföretag kan uppvisa är en hög servicekvalitet, vilket 

genererar en konkurrensfördel genom att skapa ett högt värde för dess kunder.   

Tack vare unika internkompetenser och samarbete med olika samarbetspartners, 

exempelvis  designers,  möjliggörs  en  utveckling  av  differentierade 

kvalitetsprodukter.  Detta  minskar  även  substituteffekter  och  skapar 

konkurrensfördelar  då  kunder  utvecklar  en  starkare  lojalitet  till  företaget. 

Företag som har en kort beslutsprocess och en geografisk avståndsfördel till sina 

leverantörer, medför  flexibilitet  som innebär att  företag kan anpassa sig snabbt 

efter förändringar i marknadsförhållanden och kundernas preferenser.  

 

Svagheter 

Den norska marknaden har under senare tid upplevt en allt högre efterfrågan av 

LED‐produkter, skulle denna utveckling fortskrida och ett företag väljer att  inte 

utveckla sig inom LEDteknik kan de i framtiden uppleva en dalande efterfrågan. 

Företag  som  har  en  skev bild av marknaden  kan  leda  till  att  många  framtida 

felaktiga beslut tas. En hög prisnivå kan innebära konkurrensnackdelar på grund 

av  minskad  efterfrågan  och  servicekvalitet.  Har  ett  företag  redan  långa 

leveranstider  och  inte  väljer  att  göra  något  åt  det,  kan  detta  medföra  en 

försämrad upplevd servicekvalitet och påverka företags varumärke.  

 

Möjligheter 

Den norska marknaden kanats av delområden med stor tillväxtpotential vilket ger 

svenska  företag  en möjlighet  att  växa.  De  Små kulturella skillnaderna  och  goda 

förutsättningar  inom  lagliga  restriktioner  möjliggör  ett  snabbt  inträde  på 

marknaden. 

 

Hot 

Det finns en framtida hotbild från nya aktörer från främst sydeuropeiska företag. 

Om  ett  företag  upplevs  som  en  relativt  liten  aktör  på  den  totala 

belysningsmarknaden,  leder det  till  svårigheter att påverka konkurrensbilden  i 

förhållande  till  stora  aktörer.  Det  finns  delade  meningar  om  de  norska 
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kundernas  priskänslighet,  men  författarna  anser  att  den  norska 

belysningsmarknaden  är  relativt  priskänslig,  vilket  kan  ha  stor  påverkan  på 

företag som har en hög prisnivå i förhållande till sina konkurrenter. Även om de 

kulturella skillnader är små mellan Sverige och Norge,  finns en differens i språk 

och konsumentbeteende som måste tas hänsyn till. 

7.1 Rekommendationer till fallföretaget 
Författarna  anser  att  ett  lämpligt  entry  mode  för  expansion  till  den  norska 

marknaden  är  direktinvestering  via  den  norska  formen  av  dotterbolag 

(aksjeselskap).  Zero  Belysningars  starkaste  egenskap  är  dess  varumärke  som 

står för innovativ design och kvalitet. Genom upprättande av dotterbolag kan de 

skydda sin innovation och all form av goodwill går endast till Zero Belysningar.  

Företaget eftertraktar en hög interaktionsnivå på den norska marknaden, vilket 

en  direktinvestering möjliggör.  En  direktinvestering  ger  även  företaget  en  hög 

kunskapsnivå  om marknaden  då  de  aktivt  måste  söka  information,  vilket  kan 

förbättra Zero Belysningar nuvarande skeva bild över marknaden. Det  finns en 

relativt  liten  kulturell  skillnad  mellan  Sverige  och  Norge,  vilket  gör  att 

investeringsrisken minimeras. En etablering av dotterbolag är en kapitalintensiv 

etableringsform,  men  då  Zero  Belysningar  har  uppvisat  flera  år  av  positivt 

resultat anser författarna att detta entry mode är mest gynnsamt. 

8 Reflektioner 
Skulle  det  ske  ett  teknikskifte  mellan  traditionella  ljuskällor  och  LED‐teknik 

kommer den norska konkurrensbilden att förändras. Detta skulle kunna leda till 

att  det  empiriska  materialet  snabbt  skulle  föråldras,  skulle  även  fallföretaget 

förändra  sin  organisationsstruktur  kan  deras  uppfattning  om  den  norska 

marknaden skifta.  

 

Då slutsatsen menar att ett universellt entry mode  för svenska småföretag  inte 

går  att  finna,  kanske  detta  skulle  kunna  påvisas  genom  att  göra  en  bredare 

kvantitativ studie med ett större antal företag. 
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Bilaga 4 
 
Intervjuguide – Intervju med Per Gill 20110405 

1. Vad är ert mål och er vision? 

2. Hur tror ni att en lansering i Norge skulle gynna er? 

3. Hur ser era distributionskanaler ut idag? 

4. Vad/vilka är er största målgrupp? 

a. Vilka egenskaper tror ni era kunder tycker är viktiga? 

b. Vilka egenskaper tycker ni är viktiga? 

5. Vilka är era största konkurrenter? 

6. Vad tycker ni är era styrkor och svagheter? 

7. Hur ser ert kontaktnätverk ut (i Sverige och Norge)? 

8. Har ni någon exportplan uppsatt idag? 

9. Hur stort kapital skulle ni idag kunna satsa på en lansering i Norge? 

10. Hur ser er organisationsstruktur ut? 

11. Vad är er mest unika säljegenskap? 

12. De tio senaste årens bokföring (något vi behöver för att se trender) 

13. Vilket är ert vanligaste försäljningssätt? 

14. Har det skett några omstruktureringar inom företaget den senaste tiden? 

a. Vad har det fått för följder i så fall? 

15. Försäljningsstatistik och produktionsstatistik (så mycket ni vill dela med 

er) 

16. Hur väljer ni era designers? 

17. Har ni några norska designer? 

18. Varför valde ni Norge? 
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Intervjuguide  –  Intervju med Magnus Dahlin  (20110516)  och  Snjezana 

Maric (20110620) 

1. Vilka allmänna aspekter påverkar svenska företag vid export till Norge? 

2. Finns det några konkreta hinder eller barriärer? 

a. Tull 

b. Lagar 

c. Restriktioner 

3. Har ni några övriga saker som ni tycker är viktiga skriv gärna med det.  

4. Är det någon skillnad mellan den svenska och norska kulturen? 

5. Hur ser marknadsstorleken och marknadstillväxten ut för marknaden för 

armaturer i Norge? 

 

Intervjuguide  –  Intervju med Dag  Smordal, Dag Morten Rasch  och Espen 

Ytterstad (20110519) 

1. Vad är er allmänna uppfattning om Zero Belysning?  

2. Varför vill ni sälja Zero Belysnings produkter?  

3. Vad tycker ni är Zero Belysnings unika resurser och kompetenser? 

4. Hur upplever ni deras: 

a. Leveranssäkerhet 

b. Priser 

c. Kvalitet 

d. Service 

e. Övrigt 

5. Vilka svagheter och styrkor upplever ni med företaget? 

6. Vilka upplever ni är deras största konkurrenter? 

7. Upplever ni möjligheter att kunna påverka företaget? 

a. Pris 

b. Design  

c. Produktutbud 

d. Avtal 

e. Installation 

f. Övrigt 

8. Vilka upplever ni är Zero Belysningars största målgrupp/målgrupper? 
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Intervjuguide – Intervju med Per Gill (20110505) 

1. Hur ser relationen ut med er Glamox Luxo idag? 

a. Avtal 

b. Eventuell försäljningsstatistik 

c. Logistik 

i. Hur levererar ni era produkter på den Svenska marknaden? 

d. Hur sker handeln med dem idag? 

e. Varför är ni inte nöjda med dem? 

2. Hur länge har ni varit aktiva i Norge? 

3. Hur ser er organisationsstruktur ut? 

a. En  detaljerad modell  över  säljare  som  är  anställda  av  er,  lager  i 

Sverige, exportkanaler, showrums m.m. 

4. Vad erbjuder ni för service till era kunder (Installation, rådgivning m.m.)? 

5. Information om norska marknaden i nuläget 

6. Styrkor 

a. Vilka är era unika resurser? 

i. Vad är ni bättre på än era konkurrenter? 

ii. Tröskelresurser (definition) 

b. Vad har ni för unika kompetenser? 

i. På vilket sätt? 

7. Svagheter 

a. Håller ni höga priser i förhållande till era värsta konkurrenter? 

8. Hot 

9. Möjligheter 

10. Vet  ni  om  det  kommer  etableras  eventuella  nya  aktörer  på  Norska 

marknaden 

11. Substitut 

a. Vad  finns  det  för  substitut  till  era  lampor  (Tavlor,  konstverk, 

ljuskälla)? 

12. Kundernas kraft 

a. Hur kan era kunder påverka er (prisförhandling, leveransvillkor)? 

13. Leverantörers kraft 
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a. Hur  kan  leverantörer  påverka  er  (prisförhandling, 

leveransvillkor)? 

14. Konkurrenter 

a. På den norska marknaden 

 
Intervjuguide – Intervju med Thomas Gill (20110620) 

1. Hur tror ni att en lansering i Norge skulle gynna er? 

2. Hur ser era distributionskanaler ut idag?  

3. Vad/vilka är er största målgrupp? 

a. Vilka egenskaper tror ni era kunder tycker är viktiga? 

b. Vilka egenskaper tycker ni är viktiga? 

4. Vilka är era största konkurrenter? 

5. Vad tycker ni är era styrkor och svagheter? 

6.  Hur ser ert kontaktnätverk ut (i Sverige och Norge)? 

7.  Har ni någon exportplan uppsatt idag? 

8.  Hur stort kapital skulle ni idag kunna satsa på en lansering i Norge? 

9. Hur ser er organisationsstruktur ut? 

10. Vad är er mest unika säljegenskap? 

11. Vilket är ert vanligaste försäljningssätt? 

12.  Har det skett några omstruktureringar inom företaget den senaste tiden? 

13. Hur väljer ni era designers? 

14. Har ni några norska designer? 

Intervjuguide – Intervju med Malin Berg (20110609) 

1. Vilka allmänna aspekter påverkar företag som är etablerade Norge? 

2. Vilka kulturella skillnader finns det mellan Sverige och Norge? 

3. Vilka olika etableringsformer finns det i Norge? 

4. Finns det några konkreta hinder eller barriärer för utländska företag att 

etablera sig i Norge? 

a. Tull 

b. Lagar 

c. Restriktioner 

5. Hur upplevs den norska befolkningens konsumentbeteende? 
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Intervjuguide – Intervju med Joachim Øwre Israelsbakk (20110610) 

1. Hur ser tillväxten ut på marknaden? 

2. Inom vilken marknad finns den största tillväxtchansen? 

3. Vilka är de största aktörerna på marknaden? 

4. Vad anser Ni finnas för substitut på marknaden? 

5. Hur upplever ni de legala restriktionerna på marknaden? 

6. Upplever Ni att kunder och leverantörer har stor förhandlingsstyrka? 

 

Intervjuguide – Intervju med Petter N. Haug (20110620) 

1. Hur ser tillväxten ut på marknaden? 

2. Inom vilken marknad finns den största tillväxtchansen? 

3. Vilka är de största aktörerna på marknaden? 

4. Vad anser Ni finnas för substitut på marknaden? 

5. Hur upplever ni de legala restriktionerna på marknaden? 

6. Upplever Ni att kunder och leverantörer har stor förhandlingsstyrka? 

 

 

 
 
 


