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Titel Internationaliseringsstrategier – 

En studie om hur Uppsalamodellen och Born Globals överenstämmer med svenska små och 

mellanstora företags internationaliseringsstrategier  

 

Bakgrund  Globalisering har idag blivit ett centralt begrepp över hela världen, med bakgrund av 

att takten i handelsutbyten mellan länder har ökat dramatiskt på senare tid, i 

kombination med minskade handelshinder. Idag exporterar svenska företag varor och 

tjänster till den internationella marknaden, som motsvarar ett värde av halva Sveriges 

BNP. Att fler SMF i Sverige internationaliserar sig medför inte enbart möjligheter 

utan kan också innebära vissa svårigheter. En ökad ekonomisk integration bland 

världens företag och utökade globala värdekedjor. Detta innebär att händelser som 

utspelas på utländska marknaden medför konsekvenser för svenska företag. Att vara 

väl förberedd och utveckla en välstrukturerad strategi på hur man skall gå tillväga, 

innan man etablerar sig internationellt, är ett viktigt momenten att ha hänsyn till vid 

en etablering utomlands. Utifrån ett traditionellt synsätt har den internationella 

handeln dominerats av stora multinationella företag. Det har medfört att det främst har 

varit de multinationella företagen som också etablerat sin verksamhet internationellt.  

På senare år har dock företag börjat följa en något annorlunda internationalisering 

tillskillnad från det traditionella. Företagen är nu även mindre till storlek och etablerar 

sig ofta direkt och i tidigt skede utomlands. 

Syfte  Uppsatsen syftar till syftar till att redogöra på vilka sätt de traditionella 

internationaliseringsstrategierna Uppsalamodellen och Born Globals överensstämmer 

med tre SMF:s nuvarande internationaliseringsstrategier. 

 

Metod Författarna har använt sig av en kvalitativforskningsmetod där de har intervjuat tre 

olika företag, Galvin Green, Munktell och Nordic Stream. Uppsatsen har ett abduktivt 

angreppssätt för att få en kombination av kontinuerliga teoretiska och empiriska 

aspekter. I uppsatsen kommer också att belysa ett epistemologiskt synsätt, detta 

eftersom uppsatsen kommer att till stor del gå ut på empirisk insamling och 

bearbetning inom tre fallföretag. 

 

Teori  Uppsatsens teoretiska grund utgår från de två internationaliseringsstrategierna 

Uppsalamodellen och Born Globals. Uppsalamodellen bygger på en stegvis etablering 

där företaget etablerar sig med på den internationella marknaden med kort psykiskt 

avstånd, det vill säga marknader som är lika hemma marknaden. Modellen bygger på 



  

att företaget införskaffar kunskap genom närvaro på den internationella marknaden 

Born Globals- teorin utgår från att företaget inte etablerar sig stegvis utan att istället 

etablera sig direkt och i tidigt skede på den internationella marknaden. Teorin utgår 

från att entreprenören inom företaget använder sina tidigare erfarenheter och nätverk 

för att nå en snabb expansion. 

Slutsats Till uppsatsen slutsats för författarna en slutsatsdiskussion där det redogörs att 

svenska SMF:s internationaliseringsstrategier inte sammanfaller och kan appliceras 

till hundra procent på varken Uppsalamodellen eller Born Globals- teori. De tre 

fallföretagen går att härleda till vissa delar i teorierna, vilket medför att de två 

internationaliseringsstrategierna därmed inte överensstämmer fullt ut i förhållande till 

respektive fallföretag.  

 

Nyckel ord Globalisering, Internationalisering, utlandsetablering, expansion, 

internationaliseringsstrategier 
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1.0  Inledning 

I detta avsnitt introduceras uppsatsens ämnesbakgrund, där bakomliggande faktorer presenteras 

som ligger till grund för den aktuella forskningsansatsen samt en problemdiskussion. Kapitlet 

utmynnar i en problemformulering, ett syfte och en avgränsning.  

1.1 Bakgrund 

Under de senaste decennierna har världen utvecklats och samhället som världen i stort förändrats, 

vilket även visar sig inom världsekonomin och bland världens företag.  Globalisering har idag blivit 

ett centralt begrepp över hela världen, med bakgrund av att takten i handelsutbyten mellan länder har 

ökat dramatiskt på senare tid, i kombination med minskade handelshinder (Johansson, Blomstermo, 

Pahlberg, 2002). Globaliseringen innebär att producenterna i ett land importerar resurser från och 

exporterar slutprodukter till andra länder. Detta har bidragit till att allt fler företag idag väljer att göra 

affärer utanför landets gränser. Antigen genom att importera resurser eller genom att exportera 

slutprodukter från andra länder och världsdelar (Kotler & Caslione, 2010). Internationalisering och 

den tekniska utveckling har under senare tid utvecklats till två huvudkrafter som bidragit till en 

förändring inom världsekonomin
1
. Aldrig förr har världsdelar, länder, företag och människor kunnat 

kommunicera och varit så sammanlänkade som idag, vilket beror på globaliseringen och den 

tekniska utveckling världen har varit med om och även står inför i dagsläget (Johansson, 

Blomstermo, Pahlberg, 2002). Förr i tiden var den lokala marknadsplatsen centrum för all handel. 

Idag utgör hela världen marknadsplatsen. Export har blivit en del av vardagen, internationalisering 

har blivit en nödvändighet och globalisering har kommit att bli av strategisk betydelse för företag 

världen över (Johansson, Blomstermo, Pahlberg, 2002).  

Att Sverige har en hög internationaliseringsgrad i jämförelse med andra tidigt industrialiserade 

länder syns tydligt i relationen till landets utrikeshandel. Den svenska utrikeshandeln har under de 

senaste 150 åren vuxit i genomsnitt med sex procent årligen, samtidigt som handelsvolymen har 

utökats till att bli 600 gånger större i jämförelse med nivån för 150 år sedan (Wikner, Norström 

Widell, & Frycklund, 2007). Historiskt sett är Sveriges ekonomi till stor del beroende av export, 

                                                 
1
 * Med internationaliserade företag menas små och medelstora företag som på olika sätt har en koppling till en internationell marknad 

genom att de antingen har egen exportverksamhet, egen importverksamhet, ingår som en del i en utländsk kedja, samverkar med företag i 

utlandet, eller har egen verksamhet lokaliserad i utlandet. (www.tillvaxtverket.se - 2010-04-18).  
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vilket kan härledas till att Sverige är ett relativt litet land och innehar därmed inte alla resurs inom 

landet. Detta medför att handelsutbyten mellan Sverige och den internationella marknaden är av stor 

vikt för landets ekonomi. Idag exporterar svenska företag varor och tjänster till den internationella 

marknaden, som motsvarar ett värde av halva Sveriges BNP. Under det senaste 20 åren har denna 

andel stigit rejält med bakgrund av att framförallt tjänsteexporten utvecklats. Fortfarande dominerar 

varuexporten den totala exporten men med tanke på de svenska små och mellanstora företagens 

framväxt, under de senaste decennierna, har ett trendbrott skett i denna 

utveckling.(www.ekonomifakta.se - 2012-04-18). 

 

Anledningen till varför företag väljer att internationalisera och exportera sina produkter eller tjänster 

finns det globalt sett olika åsikter om. Men den vanligaste drivkraften för en internationalisering för 

dessa företag är att öka vinst möjligheterna (Dotevall, 2007). Under de senaste årtiondena har 

villkoren att överleva på marknaden för företag förändrats. Czinkota & Ronkainen (2007) poängterar 

att inte ens de största företagen med de största hemmamarknaderna kommer att överleva på lång sikt 

enbart genom försäljning i hemlandet. För att ett företag ska kunna överleva nedskärningar, 

konkurrens och konjunktursvängningar måste företagen finnas på allt större och betydande 

marknader. Den ökade globaliseringen visar på att handel mellan nationers gränser sker i allt större 

utsträckning, vilket innebär att skillnader på handeln mellan nationella marknader blir otydligare där 

också skillnader på vissa produkter kommer att försvinna (Czinkota & Ronkainen, 2007). Utifrån en 

rapport från Tillväxtverket den 2 mars 2012 framgår det att omkring 85 procent av Sveriges små och 

medelstora företag, som är internationaliserade, har en vision om att växa. Utifrån enkäten är vart 

fjärde företag, år 2012, inom kategorin små och mellanstora företag internationella där 80 procent av 

dessa har en ambition om att växa både omsättningsmässigt och sett till antalet anställda. Samtidigt 

nämns det att det finns faktorer som påverkar ett svenskt företag att växa på en utländsk marknad. 

Exempel på dessa faktorer är konkurrensen ifrån andra globala företag samt brist på kompetens om 

arbetskraft (www.tillvaxtverket.se - 2012-04-19). För det enskilda företaget kan en 

internationalisering medföra tillträde till nya marknader och nya affärsmöjligheter. Oftast genererar 

de nya marknaderna också ett större kundunderlag än vad den inhemska marknaden kan erbjuda. 

(Dotevall, 2007). Med dessa möjligheter till fortsatt tillväxt inom företaget har det sedan 1900-talets 

mitt blivit av allt större intresse att granska och utveckla modeller, för att förklara ett företags 

expansion på den internationella marknaden. 
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1.1.2 Olika tillvägagångsätt för internationalisering av en verksamhet 

Det finns olika synsätt för hur ett företag väljer att internationaliseras. Från 1900-talets mitt och fram 

till idag har det utvecklats många teoretiska modeller, för hur en sådan process kan beskrivas. Varje 

synsätt har sin skilda uppfattning om hur en internationaliseringsprocess verkar, vilket härleds från 

vilken strategi ett företag agerar utifrån. Flera författare så som Johanson & Vahlne (1977, 1990), 

Jansson & Sandberg (2008)  och Luostarinen (1990) beskriver att företag i initialfasen av en 

internationalisering expanderar till närliggande marknader för att därefter stegvis expandera till 

marknader som är mer avlägsna gentemot hemmamarknaden. Detta tankesätt kommer att genomsyra 

det ―traditionella tankesättet‖ i uppsatsen och avspeglar en internationalisering, som utvecklas 

successivt i takt med att ny kunskap och erfarenheter om marknader och om 

internationaliseringsprocessen utvecklas inom verksamheten. Det traditionella tankesättet bygger på 

studier av multinationella företag och dess internationalisering under 1900-talets mitt och framåt till 

2000-talet. Men enligt Oviatt & McDougall (1994) finns det ett tydligt mönster på att allt fler små 

och medelstora företag, (även kallat SMF
2
 i uppsatsens fortsättning) expanderar till avlägsnade 

marknader antingen direkt eller i en tidig fas från dess att företaget grundas. Detta tankesätt bryter 

mot hur ett företag expanderar på utländska marknader, enligt de traditionella modellerna som 

Johanson & Vahlne (1977) m.fl. beskriver. Därmed diskuteras det att en ny företeelse, kallat Born 

Globals, tagit form utifrån ett tankesätt där företag som direkt eller i ett tidigt skede expanderar till 

mer avlägsna marknader. Dessa företag har ingen utvecklad kunskap utan det är entreprenören 

bakom företagets som besitter dessa tidigare erfarenheter vid en expansion på utländska marknader. 

Entreprenören tar dessutom hjälp av partnerskap och nätverk med andra företag, vilket möjliggör en 

snabb internationaliseringsprocess (Chetty & Cambell-Hunt, 2004). 

 

  

                                                 
2
 Enmansföretag är företag med en anställd och står för 74,7% av Sveriges alla företag 

Mikroföretag är företag med 1-9 anställda och uppgår till 21,5% av Sveriges alla företag 

Små företag är företag med 10-49 anställda och uppgår till 3,2 % av Sveriges alla företag 

Medelstora företag beräknas ha 50-249 anställda och uppgår till 0,5 % av Sveriges alla företag (http://europa.eu, 2012-03-27) 
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1.2    Problemdiskussion 

Som ovanstående introduktion lyfter fram har internationalisering på senare tid blivit en betydande 

faktor för att många företag skall kunna uppnå en långsiktig tillväxt. En ökad internationalisering 

medför också konsekvenser då internationaliseringstrycket ökar. I en alltmer öppen och integrerad 

världsekonomi med handelsutbyten länder och företag emellan, uppstår ett ökat internationellt 

konkurrenstryck mellan små och medelstora företag. Men samtidigt ökar möjligheter till att nå nya 

marknader. Att vara väl förberedd och utveckla en välstrukturerad strategi på hur man skall gå 

tillväga, innan man etablerar sig internationellt, är ett viktigt momenten att taga hänsyn till vid en 

etablering (Dotevall, 2007). Utifrån ett traditionellt synsätt har den internationella handeln 

dominerats av stora multinationella företag (Blomstermo & Sharma, 2008). Det har medfört att det 

främst har varit de multinationella företagen som också etablerat sin verksamhet internationellt. Det 

är utifrån denna världsbild som Uppsalamodellen och andra internationaliseringsmodeller är 

baserade på presenterar Blomstermo & Sharma (2008). Uppsalamodellen utvecklades inom 1970-

talets rådande världsbild. Johanson & Vahlne (1977) var under denna tid ensamma i området att 

beskriva internationaliseringsprocessen som inkrementell, vilket ansågs unikt. Mycket har hänt på 

världsmarknaden sedan Johanson & Vahlne (1977) introducerade ―Uppsalamodellen‖. Johanson & 

Vahlne (2009) presenterar att framförallt de ekonomiska och rättsliga miljöerna i världen förändrats 

dramatiskt sedan Uppsalamodellen utvecklades. I vissa avseende har också bolagens beteenden 

förändrats, beskriver Johanson & Vahlne (2009). Jansson (2007) redogör för att affärsklimatet är en 

stor faktor, som bidragit till en dramatisk utveckling för dagens företag. Dessa förändringar medför 

att Uppsalamodellen till viss del kan kännas ålderdomlig och inte avspeglar nuvarande 

internationaliseringsstrategier med full kraft. Många nya begrepp och insikter har utvecklats sedan de 

traditionella internationaliseringsteorierna publicerades. De traditionella studierna har också 

fokuserats i initialskedet på studier av stora företag, vilket inte ger en rättvisande bild av små och 

medelstora företag internationalisering. Med bakgrund av att multinationella företag innehar helt 

andra resurser och kapital men även nya riktlinjer på hur de etablera sig internationellt. Därmed är 

det av intresse att granska hur nuvarande internationaliseringsmodeller avspeglar hur svenska små 

och medelstora företag internationaliserar sig idag och vilka strategier de använder sig av vid en 

sådan utveckling. Uppsalamodellen liksom andra internationaliseringsmodeller förklarar 

internationaliseringsprocessens egenskaper. Beroende på vilken modell som tillämpas varierar 

egenskaperna i modellen, vilket också avspeglar att en internationaliseringsstrategi kan vara av olika 
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karaktär och skiljer sig åt företag emellan. Jansson & Sandberg (2008) beskriver att de snabba 

förändringarna i dagens samhälle innebär annorlunda förutsättningar för internationalisering av 

dagens företag i jämförelse mot de internationaliseringsmodeller som utvecklades på 1900-talets 

senare hälft. Det ställer krav på utveckling av nya modeller för att kunna beskriva hur 

internationaliseringsprocessen ser ut idag på ett bättre sätt än vad de traditionella modellerna gör. Att 

enbart använda sig av en teoretisk företeelse tenderar till att bli ensidigt. Genom att använda sig av 

olika teoretiska riktningar på modeller innebär en bredare kombination av åsikter, vilket är att 

föredra då det oftast är svårt att fånga komplexiteten inom internationalisering av företag enbart 

genom användning av ett teoretiskt ramverk förklarar (Jansson & Sandberg, 2008).  

 

Chang & Rhee, (2011) har uppmärksammat att allt fler SMF expanderar internationellt antigen från 

start eller i ett tidigt skede, vilket skiljer sig mot den traditionella Uppsalamodellen. Företag som 

följer en sådan modell har frångått att se nyttan med att lära sig av tidigare erfarenheter för att 

undvika att hamna i fallgropar (Chang & Rhee, 2011). Frågan är dock om en sådan strategi är hållbar 

och hur väl den överensstämmer med dagens svenska SMF. Oviatt & McDougall (1994) beskriver 

att Born Globals anses vara en relativt ny internationaliseringsmodell inom forskningen. Som 

ovanstående text lyfter fram kännetecknas en Born Globals strategi av att en verksamhet i ett tidigt 

skede etablerar sin verksamhet internationellt. Denna strategi följer alltså inte de ―traditionella 

mönstren‖ som kännetecknar en internationaliseringsstrategi likt Uppsalamodellen. Istället för att 

internationaliseringen sker stegvis, baseras Born Globals- teorin på olika typer av samarbeten och 

partnerskap mellan företag som bidrar till att man kan ta tillvara på varandras resurser och kunskap 

och på så sätt uppnå en snabbare internationaliseringsprocess (Oviatt & McDougall, 1994). Frågor 

som är värt att ifrågasätta är huruvida betydelsen av utveckling av både kunskap och erfarenhet innan 

inträde på nya marknader är av vikt, men framförallt om det är avgörande för en lyckad etablering. 

Är det kunskapen och betydelsen som är den avgörande faktorn för att ett företag ska kunna gå från 

marknader med kort psykiskt avstånd där kulturella och affärsmässiga skillnader är relativt små 

jämfört med hemmamarknaden, till marknader med allt större psykiskt avstånd med större kulturella 

skillnader och ett helt annat affärsklimat och mentalitet. Faktum är den att forskningen tenderar på att 

företag som kännetecknas med en Born Globals strategi går direkt vid en internationalisering till 

marknader med större psykiskt avstånd (Oviatt & McDougall, 1994). Därmed bör man ifrågasätta 

om betydelsen av kunskap kvarstår eller om den har reducerats och idag innehar en helt annan 
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innebörd. Frågan är dock hur väl denna relativt nya modell överensstämmer med och lyfter fram 

internationaliseringsprocessen bland dagens små och medelstora företag? Förekommer det en 

generationsfråga vilket innebär att betydelsen av kunskap och erfarenheter av internationalisering har 

ändrats. Har företag blivit mer benägna om internationaliseringskraften i sig, och därmed frångår att 

utveckla kunskaper och skapa erfarenheter om internationaliseringen. Utan istället förlitar sig i 

kraften att samverka i nätverk och se denna drivkraft som en avgörande faktor. Oviatt & McDougall, 

(1994) beskriver att det upplevda avståndet och olikheter mellan olika marknader har reducerats på 

senare tid med bakgrund av att kundbehovet och marknaden i sig har blivit allt mer homogen globalt. 

Nordström (1990) menar på att en utveckling av Uppsalamodellen är av stort betydelse då 

marknaden har förändrats. Det har exempelvis blivit lättare att anställa välutbildad personal och allt 

fler också har erfarenhet av att arbeta på den globala marknaden. Det medför att behovet av att 

erhålla en stegvis kunskapsutveckling utifrån medverkan på den internationella marknaden har 

reducerats. Svenska företag har under en lång tid varit verksamma på den internationella marknaden, 

framförallt har de svenska storföretagen bidragit till en stor andel av dessa företag. Att 

världsekonomin har blivit öppen, där handelshinder avskaffats i kombination med ny teknik och en 

banbrytande informations- och kommunikationsutveckling över länders gränser de senaste 

decennierna, har medför att det blivit enklare men framförallt billigare för svenska företag att 

etablera verksamheten internationellt. Samtidigt har konkurrensen ökat på hemmamarknaden då fler 

utländska aktörer etablerat sig i Sverige (Jederskog, 2011). En ökad internationalisering bland 

svenska SMF medför inte enbart möjligheter utan kan också innebära vissa svårigheter. Frågan är i 

vilken utsträckning detta påverkar den svenska marknaden men framförallt svenska SMF. Jederskog, 

(2012) framlägger, i en utgiven publikation från tillväxtverket, att en ökad ekonomisk integration 

bland världens företag och utökade globala värdekedjor. Detta innebär att händelser som utspelas på 

utländska marknaden medför konsekvenser för svenska företag. När den utökade konkurrensen på 

den inhemska marknaden blir allt mer påtaglig är det av intresse att undersöka hur svenska SMF 

internationaliserats genom att undersöka internationaliseringsbeteendet inom svenska SMF. Utifrån 

ovanstående problem som diskuterats kring Uppsalamodellen och Born Globals relaterat till den 

globala utvecklingen bland svenska SMF är uppsatsen ämnad att belysa följande problemfråga. 
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1.3 Problemfråga 

Hur överensstämmer nuvarande internationaliseringsstrategier för svenska SMF i jämförelse med de 

etablerade internationaliseringsstrategierna Uppsalamodellen och Born Globals- teorin? 

1.4   Syfte 

Uppsatsen syftar till att redogöra på vilka sätt de traditionella internationaliseringsstrategierna 

Uppsalamodellen och Born Globals överensstämmer med tre svenska SMF:s nuvarande 

internationaliseringsstrategier. 

1.5   Avgränsning 

Författarna till uppsatsen har vid ett tidigare skede studerat internationaliseringsstrategierna 

Uppsalamodellen och Born Globals. Vid den studie fick författarna till uppsatsen uppfattningen att 

strategierna inte överensstämde med hur svenska företag genomför sin internationalisering, därav har 

författarna valt att studera modellerna och se hur väl de överensstämmer med tre svenska SMF. 

Uppsatsen avgränsar sig till att enbart fastslå internationaliseringsbeteenden bland tre svenska SMF. 

Därmed kommer inte uppsatsen att fokuseras mot en generell beskrivning av hur 

internationaliseringsprocessen utvecklas bland svenska SMF utan kommer att beskriva hur väl de två 

teoretiska internationaliseringsstrategierna överensstämmer med de utvalda företagen. Uppsatsen 

kommer även att avgränsa sig mot Uppsalamodellen och Born Globals som 

internationaliseringsstrategier. Den empiriska insamlingen är fokuserad på SMF och inte stora 

multinationella företag. 
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2.0  Metod 

I detta kapitel beskriver författarna till uppsatsen om hur de gått tillväga för att införskaffa 

nödvändig data till uppsatsen. Metodkapitlet beskriver även vilka uppsatsens olika moment är och 

hur författarna till uppsatsen gått tillväga under projektets gång. 

2.1 Uppsatsens disposition 

Figur 1: Uppsatsens disposition 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Egen konstruktion 

2.2 Fallstudier 

En fallstudie är en studie som innebär att forskaren detaljerat och ingående undersöker ett visst 

avgränsat fall eller flera fall eller situationer. Ett fall kan exempelvis vara en detaljerad analys av en 

individ, ett företag, en organisation eller en grupp människor. Inom fallstudier går det att studera fler 

än ett fall, vilket gör att variationen går att sammanföra och därmed jämföra de olika fall som 
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studerats (Yin, 2007). En fallstudie är en effektiv metod för att förstå sig på komplexa sociala 

företeelser. Vidare gör fallstudien det möjligt för forskare att bibehålla helheten och det meningsfulla 

i verkliga händelser, vilket kan översättas till organisationsprocesser, ledningsprocesser 

internationella relationer etc. Fallstudien är ett effektivt tillvägagångssätt för forskaren att använda 

sig av när en forskningsfråga ska undersökas på djupet. En fallstudie kan då tillhandahålla en 

förklaring som kan hantera komplexiteten i verkliga situationer. Generellt sätt är fallstudier den 

metod som föredras vid användning inom forskning som innehar en forskningsfråga om ―hur‖ eller 

―varför‖, med anledning av att fallstudier bidrar med kontroll över den situation som studeras där 

fokus ligger på aktuella skeenden i ett konkret socialt sammanhang (Yin, 2007). Den här 

forskningsstudien är fokuserad mot att behandla en forskningsfråga om ―hur‖. En sådan 

forskningsfråga innebär att forskningen måste gå på djupet för att få svar på frågan likt en fallstudie. 

Genom detaljerade och ingående analyser av tre företag medför att forskarna kan jämföra de olika 

svaren för att på så vis komma fram till ―hur‖ SMF:s internationaliseringsstrategier överensstämmer 

med nuvarande internationaliseringsstrategier. Vid djupgående intervjuer är det svårt att förstå sig på 

de komplexa sociala företeelser som oftast uppstår vid denna typ av intervju. En fallstudie gör det 

möjligt för uppsatsens forskarna att hantera komplexiteten och bibehålla helheten i de verkliga 

situationerna och är därmed att föredra vid denna typ av studier (Yin, 2007). 

2.3 Vetenskapligt angreppsätt 

Det finns tre sätt att angripa en vetenskaplig studie, antingen genom ett deduktivt angreppsätt, ett 

induktivt eller ett abduktivt angreppsätt (Bryman & Bell, 2005). Det deduktiva angreppsättet går ut 

på att empirin skall vara ett resultat av teorin i en vetenskaplig studie (Bryman & Bell, 2005). I det 

induktiva angreppsättet är teorin ett resultat av forskningen. Detta innebär att forskaren drar 

generaliserbara slutsatser på grundval av observationer (Bryman & Bell, 2005). Det sista 

angreppsättet är en mix av båda och beskrivs nedan. 

Det Abduktiva angreppsätt är ett tredje sätt att relatera teori och empiri. Angreppsättet grundar sig i 

att kombinera induktion och deduktion och innebär att utifrån ett enskilt fall formulera ett förslag till 

en teoretisk djupstruktur som kan definiera fallet som skall studeras (induktivt). Därefter prövas 

denna empiri eller teori på nya insamlade fall (deduktivt). Genom att ta dessa båda angreppssätt kan 

då den insamlade data och teorier utvecklas och utvidgas för att bli mer anpassade och generella åt 

studiens riktlinje (Patel & Davidson, 2011). Författarna till uppsatsen har valt att angripa uppsatsen 
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på ett Abduktivt sätt för att få en kombination av kontinuerliga teoretiska och empiriska aspekter. 

Men även för att få vår data och teorier utvecklade för att bli anpassade och generella åt studiens 

riktlinje. Författarna till uppsatsen har rört sig mellan teori och empiri under en uppsatsens gång 

vilket medför att det abduktiva agrepsättet faller inom ramen för uppsatsens riktning. 

2.4 Urval 

 är ett urval görs i en studie är det viktigt att försöka få ett så representativt urval som möjlig, med 

detta menas att de forskningsgrupper/personer som valts ut till undersökningen representerar en 

målgrupp   ryman    ell,      . Det är även viktigt att upprätta en urvalsram som är en 

specifikation över de enheterna respondenter som ingår i den valda forskningsgruppen. Urval kan 

delas in i två  olika grupper, de grupperna är sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval (Bryman & 

Bell, 2005). Sannolikhetsurval innebär att forskaren/författarna gör ett stickprov bland en grupp 

individer och därefter sker urvalet slumpmässigt. Det existerar olika slags urvalstyper inom 

sannolikhetsurval, de urvalen är obunden slumpmässigt urval, systematiskt urval och stratifierade 

slumpmässiga urvalet. Detta är någon som författarna till inte har gått in närmare på eftersom deras 

urvalssätt är icke-sannolikhetsurval. 

2.4.1 Icke-sannolikheturval 

Icke-sannolikhetsurval är ett urval där inte respondenterna är slumpmässigt utvalda, utan 

forskaren författaren baserar urvalet på  andra aspekter. Inom icke-sannolikhetsurval finns det som 

hos sannolikheturvalet olika urvalsgrupper. De olika grupperna är bekvämlighetsurval, kvoturval och 

snöbollsurval. Det första är bekvämlighetsurval där urvalet sker genom att forskaren författaren 

väljer att kontakta personer nära tillhands, t.ex. vänner etc. Kvoturval är avsett att främst används i 

kommersiella syften och med kvoturval innebär att forskaren/författaren tar ut stickprov ur en grupp 

genom att följa en relativ fördelning av något i gruppurvalet, då allt från kön, ålder, arbete etc. 

 nöbollsurvalet är ett så kallat bekvämlighetsurval och ingår i gruppen icke sannolikhetsurvals. 

Urvalet genomförs på så sätt att forskaren/författarna söker kontakt med en liten grupp människor 

som är relevanta för studiens undersökning. Forskarna frågar sedan de utvalda personer om andra 

människor som skulle vara lämpliga att inkludera i undersökning, genom att göra detta så rullar 

―snöbollen‖ vidare och forskaren kan enkelt få kontakt med nya respondenter till studien   ryman   

Bell, 2005). Forskarna har användt sig av snöbollsurval, eller en kombination av de som ingår i de 

icke-sannolikhetsurvalen utom kvoturval. Varför författarna har gjort detta beror på  att information 
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om ämnet inte kan insamlas från vem som helst utan endast ett begränsat antal personer inom 

organisationen för att få fram djupgående information om forskningsområdet. 

Författarna har därför valt ut de personer som passar för studien och därefter gått vidare i urvalet 

beroende på vilken information som insamlats från de olika utvalda respondenterna. Relevanta 

personer för studien är framförallt företagens ledningsgrupper så som styrelseledamöter, 

styrelseordförande men framförallt företagets VD. Dessa personer anser forskarna kan besitta stor 

kännedom om företagens internationaliseringsprocess, men även hur företaget påverkas av yttre 

konkurrens, däribland globala företag på både den inhemska och utländska marknaden. 

2.4.2 Uppsatsens urval 

De företag författarna har studerat är Galvin Green, Munktell och Nordic Stream. Dessa företag 

tillhör kategorin svenska SMF. Galvin Green är ett expansivt företag med stor internationell 

erfarenhet. Galvin Green är ett ledande företaget i Europa inom försäljning, utveckling och design av 

högkvalitativa golfkläder. Galvin Greens verksamhet är speciellt utvecklad för golfspelare för att ge 

dem komfort, smidighet och rörelsefrihet när de är på banan. Alla detaljer på Galvin Greens kläder 

finns för att golfspelandet kräver det. Tack vare att företaget har funnits på marknaden en längre tid 

hoppas författarna att de har påverkats av ett utökade internationellt tryck vid utveckling av 

verksamheten. Författarna till uppsatsen har en länk in i företaget som ger öppen och stor access till 

viktigt kunskap inom forskningsområdet, denna access ger även möjlighet att intervjua fler personer 

än de andra två fallföretagen. Genom att intervjua fler personer i verksamheten har det lett till att 

betydelsefull information har införsmalas. Munktell är det andra företag som författarna har studerat. 

Munktell är ett företag som idag är en av Sveriges ledande företag inom tillverkning av filtrerings- 

och separations filter. Företaget är nischat mot filterpapper inom laborations- och medicinteknik så 

som sjukvårdsprodukter, industriella produkter, luftfilter, andningsfilter till respiratorer etc. 

Anledningen till att Munktell är intressant i studien är för att företaget även dem har varit med och 

expanderat i världen, dock på ett annorlunda sätt än vad Galvin Green har vilket har gett författarna 

ett bredare synsätt på hur internationalisering går till i SMF. Författarna fick i ett tidigt skede bra 

kontakt med företaget genom sina personliga nätverk. Företaget ställde två personer till förfogenhet 

vilket medförde att dessa kunde förmedla informationen som Munktell som var viktigt för studien. 

Det sista företaget som författarna har studerat är Nordic Stream som utvecklar, vårdar och 

förverkligar idéer inom städning. Nordic Stream är specialiserade på utveckling och tillverkning av 
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egna manuella verktyg för den globala rengöringsmarknaden. Nordic Stream har sedan uppstarten 

nått en global marknad otroligt snabbt och finns idag etablerat över hela världen. Det är viktigt att 

företagen som studeras har genomgått en internationell expansion på olika sätt och nivåer men det är 

viktigt att de håller sig inom samma storleksramar. Det är alltså viktigt att företagen ingår i olika 

expansions faser och använder sig av olika internationaliseringsstrategier men har samma mål. 

2.5 Tillvägagångssätt för insamling av empiriskt material 

Kvalitativa intervjuer är ett samlingsbegrepp och används för att täcka olika former av intervjuer, där 

de två viktigaste är ostrukturerade intervjuer och semi-strukturerade intervjuer. 

● I en ostrukturerad intervju använder sig forskaren av ett få tal anteckningar som stöd vid utförandet 

vid intervjun, där intervjupersonen därefter får svara och diskutera fritt (Bryman & Bell, 2005). 

● En semi-strukturerad intervju utgår från att forskaren har en lista över speciella teman som 

intervjun skall innehålla, dock har den intervjuad frihet att utforma svaren på frågorna på ett eget 

sätt(Bryman & Bell, 2005). 

Det finns många olika faktorer som påverkar vilket typ av intervjuer forskare ska välja vid den 

empiriska materialinsamlingen. Beroende på vilken situation forskaren befinner sig i, får forskaren 

anpassa intervjun efter detta. Har forskaren ett tydligt fokus mot att utforska ett tema kan det vara 

lämpligt att använda sig av en semi-strukturerad intervju. Men om forskaren är ute efter att få fram 

en diskussion kring ett tema kan en ostrukturerad intervju vara ett alternativ (Bryman & Bell, 2005). 

Med bakgrund av att forskarna till uppsatsen har inriktat sig mot att genomföra en fallstudie med 

djupgående intervjuer vill också författarna bibehålla öppenheten och flexibiliteten i intervjun. 

Genom användning av en ostrukturerad intervju har forskarna kunnat införsamla data utifrån att 

endast presentera och leda in respondenten på ett visst tema som respondenten pratar fritt utifrån 

(Bryman & Bell, 2005). Det innebär utveckling av en diskussion där respondenten kan komma med 

egna infallsvinklar utifrån hur han/hon ser på saken. Det medför att svaren är högst personliga och 

även varierande från respondent till respondent. På så vis kan forskarna få fram svar om hur varje 

individ som intervjuas ser på hur företaget i sig har påverkats av ett ökat globalt 

internationaliseringstryck. 
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2.5.1 Datainsamling 

Att inhämta information kan ske under olika förutsättningar. Enligt Byrman & Bell (2005) kan 

datainsamling ske genom två olika metoder, primärdata och sekundärdata. Primärdata är information 

som forskarna själva har införsamlat, dvs. ny datainsamling. En primär datainsamling kan genomfras 

på olika sätt, alternativ för genomförandet kan ske exempelvis med hjälp av intervjuer, enkäter eller 

observationer (Bryman & Bell, 2005). Fördelen med att använda sig av primärdata är exempelvis att 

datauppgifterna är aktuella, med bakgrund av att forskaren själv samlat in materialet.  Negativa 

aspekter med primärdata är framförallt vid intervjuer och enkäter då det insamlade resultatet kan 

påverkas av forskaren förklarar Bryman & Bell (2005). Tillskillnad mot primär datainsamling består 

sekundärdata av information som andra forskare införsamlat dvs. redan tillgänglig information som 

samlats in för annat ändamål (Dahmström, 2011). Sekundärdata kan exempelvis bestå av bokslut och 

årsberättelse, information från databaser eller andra forskningsresultat. Genom att använda sig av 

olika uppsättningar sekundärdata ges forskaren möjlighet att jämföra olika forskningsresultat. 

Fördelen med att använda sig av sekundärdata är den är lättillgänglig och oftast är av god kvalitet. 

Nackdelen med att använda sig av sekundärdata är att det finns risk för inaktuella uppgifter och att 

undersökningens ursprungliga syfte ej är detsamma som det nya, vilket medför att definitionen på 

vissa undersökningsvariabler kan ändras (Bryman & Bell, 2005, Dahmström, 2011). 

För att kunna besvara uppsatsens problemformulering anser forskarna att det krävs först och främst 

primär- datainsamling. Den primära data har bestått av de intervjuer som författarna har genomfört 

med anställda på de tre fallföretagen. Den sekundära data består framförallt av empirisk information 

från fallföretagens hemsidor och andra företagsdatabaser vilket finns till grund för att komplettera de 

genomförda intervjuerna.  

2.6 Kvalitetsmått 

Det finns flera olika kvalitetsmått för att bedöma en kvalitativ undersökning. Bryman & Bell, 2005 

presenterar två grundläggande kriterier för bedömning av en kvalitativ undersökning; trovärdighet 

och äkthet. Anledningen till att författarna har valt att använda sig av kvalitetsmåtten trovärdighet 

och äkthet är för att författarna använder sig av en kvalitativ forskningsstrategi och en abduktivt 

forskningsansats dvs. en blandning mellan induktion och deduktion. Eftersom forskningsstrategin är 

kvalitativ ansågs dessa kvalitetsmått mest relevanta för studien. 
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Trovärdighet: består av olika delar som alla har en motsvarighet i kvantitativ forskning 

tillförlitlighet, överförbarhet och pålitlighet. Det första kvalitetsmåttet är tillförlitlighet som betyder 

att forskaren har skapat tillförlitlighet i resultaten. Både att forskaren har säkerhetsställt att 

forskningen utförts enligt de regler som finns och att resultaten är rapporterade till de personer som 

är del av undersökningen, för att dessa ska bekräfta att forskaren har uppfattat undersökningen på rätt 

sätt. Detta kan skapas genom att författarna under forskningsprocessens gång följer t.ex. de 

akademiska forskningsregler som finns, vilket på så sätt gör att resultaten av forskningsstudien kan 

bekräfta att undersökningen är gjord på rätt sätt enligt de reglerna. Det andra kvalitetsmåttet är 

överförbarhet, som innebär att resultatet användas i någon annan kontext, situation eller kontext vid 

en senare tidpunkt (Bryman & Bell, 2005). Genom att ha ett tydligt resultat som gör det möjligt för 

andra forskare att sätta sig in i skapar författarna en överförbarhet i studie. Den sista är pålitlighet 

som är motsvarighet till kvantitetens reliabilitet. Det Innebär att forskaren säkerhetsställer att det 

skapas en fullständig och tillgänglig redogörelse av alla faser av forskningsprocessen, 

problemformulering, val av undersökningspersoner mm. Kollegor kan sedan fungera som granskare 

och granska undersökningen för att bedöma kvaliteten på de procedurer som har valts (Bryman & 

Bell, 2005). Författarna har ökat pålitligheten genom att lämna in uppsatsen vid olika tillfällen och 

låtit studiekamrater opponera på materialet. Detta har skapat ett diskussionstillfälle som är otroligt 

viktigt för uppsatsens slutgiltiga version och pålitlighet. 

Äkthet: består av fyra delar som väcker mer generella frågor som rör forskningspolitiska 

konsekvenser, Rättvisande bild och några autencitets begrepp. Att ge en rättvis bild innebär att 

författarna måste genomföra olika intervjuer med olika personer för att skapa ett mångsidigt 

empiriskt material som i sin tur leder till att författarna kan dra fler och starkare slutsatser i studien 

(Bryman & Bell, 2005). Det är alltså viktigt att undersökningen skall ge en tillräcklig rättvis bild av 

de åsikter och uppfattningar som finns i det urval av människor som har studerats. Eftersom 

författarna har intervjuat företagens ledningsgrupper så som styrelseledamöter, styrelseordförande 

och företagens VD har resultatet gett en rättvis bild av hur verksamheterna genomför sina 

expansioner. Detta eftersom personerna i bolaget har snarlika uppfattningar om hur respektive 

företags internationalisering har gått till. Det har även varit viktigt att det införskaffats material från 

ett flertal olika individer i organisationen som har egna åsikter om vad som är viktigt och inte viktigt 

i internationaliseringsexpansionen.  
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Källa: Egen konstruktion 

2.7 Grafisk bild över metodens disposition 

Figur 2: Metoden disposition i grafisk design 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8 Författarnas vetenskapliga synsätt 

I uppsatsen har författarna belyst ett epistemologisk synsätt, detta eftersom uppsatsen har till stor del 

gått ut på empirisk insamling och bearbetning inom tre fallföretag. Epistemologi är en 

kunskapsfilosofi som beskriver läran om kunskapens ursprung och dess giltighet. Med andra ord är 

epistemologin en beskrivning av kunskapens uppkomst, karaktär och dess relation till verkligheten. 

Vad är kunskap och vinner vi den? (Bryman & Bell, 2005). Intervjuerna i uppsatsen genomförs med 

företagsledare och medarbetare på företag som har eller står inför en global expansion. De 

intervjuade personerna i uppsatsen är de som författarna anser inneha störst kunskap om 

fallföretagens internationella expansion. Det har därför varit viktigt för författarna att lyfta fram det 

epistemologiska synsättet eftersom kunskap är det som författarna förlitar hela uppsatsen på. 

Kunskap som företagen och intervjupersonerna redan innehar eller införskaffat sig under företagets 

expansion på den internationella marknaden.  Denna kunskap har påverkats successivt av hur 
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individerna i företaget uppfattar att deras verklighet har förändras igenom 

internationaliseringsprocessen. Tolkningssättet som författarna har är att dessa människor och 

företag befinner sig där dem är på grund av deras kunskapshantering och uppbyggnad av kunskap 

både som individer och organisationer.  

3.0 Teoretisk referensram 

Följande kapitel är fokuserar mot att framlägga relevanta teorier för uppsatsens problemområde. 

Teorin ska användas som stödpunkter och redskap vid uppsatsens analys- och empiriska kapitel. 

3.1 Teoretisk utgångspunkt 

Dagens teknik har gjort det möjligt för småföretag att expandera på den internationella marknaden 

med helt andra möjligheter i jämförelse mot 1970- talets företag. Utifrån ett traditionellt synsätt har 

den internationella handeln dominerats av stora multinationella företag. Det har medfört att det 

främst har varit de multinationella företagen som också etablerat sin verksamhet internationellt. Det 

är utifrån denna världsbild som Uppsalamodellen och andra internationaliseringsmodeller är 

baserade på presenterar Blomstermo & Sharma (2008). Uppsalamodellen utvecklades efter 1970-

talets rådande världsbild. Författarna Johanson & Vahlne (1977) var under denna tid ensamma i 

området att beskriva internationaliseringsprocessen som inkrementell, vilket ansågs unikt. 

Författarna till uppsatsen har upptäckt ett uppseendeväckande mönster för hur dagens nystartade 

företag använder sig av för strategier för att öka tillväxten inom företag (Malmörn & Nilsson, 2011). 

Tillskillnad mot förr är det av allt större betydelse att ta sig in på den internationella marknaden i ett 

tidigt skede, redan efter ett till några år på marknaden. Den successivt växande kunskapsbanken som 

utvecklas inom företag ligger inte längre till grund för att ta sig an en allt med intresseväckande 

global marknad. Istället utgörs resurser i form av nätverk av relationer en allt mer avgörande roll. 

Genom att utnyttja företagets existerande nätverk, framförallt det internationella nätverket kan 

företag frångå den successivt utvecklande kunskapsprocessen som banar fram en 

internationaliseringsprocess inom företag (Melèn, 2009). Att utnyttja de redan existerande resurserna 

från externa aktörer innebär att ett företag (SMF) inte behöver besitta överdrivna resurser och kapital 

för att kunna genomför en global expansion, likt hur de multinationella företagen agerar. 

Uppsalamodellen bygger framförallt på de multinationella företagens agerande i form av utvecklad 

kunskap, stora resurser att arbeta med samt ett kapital som inte är existerande för något SMF på den 
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svenska marknaden (Melèn, 2009). Därav är det aktuellt att granska hur 

internationaliseringsprocessen har förändrats sedan Uppsalamodellen tog i bruk på 1970-talet och 

framförallt fokusera mot hur företagen har utvecklat sina strategier för att nå en snabbare global 

expansion. Genom att beskriva den traditionella Uppsalamodellen och dess utveckling och verkan i 

kombination med en nyare ―moderna modell‖ kallat  orn Global, hoppas författarna kunna beskriva 

hur internationaliseringstänkande och småföretagens internationella expansion har förändrats bland 

företag sedan 1970- talet. Framförallt hur svenska SMF agerar i dagens globala internationalisering 

och hur väl detta överensstämmer relaterat till uppsatsens forskningsfråga. 

3.2 Uppsalamodellen - en stegvis internationalisering 

Uppsalamodellen är uppbyggd genom att beskriva företags internationalisering som en stegvis 

process fokuserat mot att beskriva företags utlandsetablering. Denna modell utvecklades av Jan 

Johanson och Jan-Erik Vahlne år 1977 men används än idag för att succesivt beskriva ett företagets 

internationaliseringsprocess (Johanson & Vahlne, 1977). Utgångspunkten i modellen bygger på att 

ett företags tillväxt är ett resultat av hur väl ett företag kan utveckla, kombinera och använda 

resurser. Samspelet mellan kunskapsutveckling och växande utlandsengagemang är en avgörande 

faktor i hur väl en internationell process utvecklas över tiden (Johanson & Vahlne, 1977). Det som 

kännetecknar Uppsalamodellen är att internationaliseringen av en verksamhet ofta påbörjas inom 

närliggande belägna marknader till hemmamarknaden, vilket är marknader med ett nära psykiska 

avstånd. Det psykiska avståndet är relaterat till marknader som ligger kulturellt, språkmässigt och 

utbildningsmässigt nära för att därefter penetrera marknader med större psykiskt avstånd (Johanson 

& Vahlne, 1977).  

3.2.1 Uppsalamodellens styrka och konkurrenskraft  

Uppsalamodellen även kallad ip-modellen har verkat som en dominerande internationaliseringsteori 

under en lång tid. Anledningen till dess verkan och stora uppmärksamhet bland forskare världen över 

är att den åskådliggör internationalisering på ett sätt som tidigare dominerande teorier aldrig lyft 

fram. Det unika med modellen är att den beskriver internationaliseringen inom företags verksamheter 

som en dynamisk process, där Johanson & Vahlne (1977) förklarar hur företag expanderar utomlands 

och stegvis ökar engagemanget för internationell tillväxt. I jämförelse med andra modeller har ip-

modellen en mer djupgående förståelse av hur företag internationaliseras. Tack vare att modellen 

figurerar utifrån att fokusera internationaliseringsprocessen mot förklara förändringar i företags 
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beteende djupgående över tiden istället för att beskriva en enskild situation har medför att modellen 

fortfarande har styrka (Melén, 2010).  

3.2.2 Etableringskedjans fyra steg 

Utifrån studier av fyra svenska multinationella företag kunde Johanson & Widersheim-Paul (1975) i 

en studie konstatera hur observationsföretagen utvecklade sin utländska verksamhet successivt och 

stegvis över en tid, vilket var banbrytande. Dessa företags internationaliseringsprocess började i ett 

första steg genom att utveckla och bedriva export. I ett andra steg beskriver Johanson & Widersheim-

Paul (1975) att företagen började exportera mer kontinuerligt till utländska marknader, framförallt 

med hjälp av mellanhänder som exempelvis agenter. Utifrån mellanhänderna utvecklades nästa steg, 

dvs. det fjärde steget till att etablera ett eget försäljningsbolag på de utländska marknaderna. Det 

fjärde och sista steget innebar att företaget till sist tog beslut om att etablera egen lokal produktion på 

den utländska marknaden. Johanson & Widersheim-Paul (1975) sammanfattande dessa fyra 

internationaliserings steg genom en empirisk modell som på senare år är känd som 

―etableringskedjan‖. Etableringskedjan är uppbyggd på så vis att varje steg i kedjan innebär att 

företagen investerar i mer resurser till verksamheten på den utländska marknaden.  

Etableringskedjans fyra steg (Johanson & Widersheim-Paul, 1975): 

• Inga reguljära exportaktiviteter - Här är skedet innan man börjar sin etablering, då har företaget inte 

skaffat sig information eller engagerat sig på marknaden eller hur etableringen skall gå till.  

• Export via Agenter  distributörer - Detta är steget som gör att företaget kommer in på den nya 

marknaden, man engagerar sig, skaffar information om marknaden, bygger upp säljkanaler etc. för 

framtiden.  

•  äljbolag i form av ett dotterbolag - har man full kontroll på alla flöden eftersom allt passerar 

dotterbolaget. Man är helt informerad om marknaden kan bygga upp ett unikt litet bolag som kan 

generar fördelar i form av information, lönsamhet etc. till moderbolaget.  

• Produktion och tillverkning i dotterbolag - i detta steg har företaget fullt engagemang på marknaden 

då man övergår till egenproduktion, vilket medför stort ansvar på dotterbolaget och personalen som 

jobbar där. Det är även viktigt att inte här släppa på koncernens mål, policy och visioner när det 

gäller både kvalité, service och tillverkning. (Johansson & Wiedersheim, 1975) 
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Melén (2010) har sammanfattat en illustration av ―etableringskedjan‖ i följande modell. 

Figur 3: Företag utvecklar sin verksamhet på en utländsk marknad gradvis 

 

 

Källa: (Melén, 2010:23) 

3.2.3 Psykiskt avstånd - etablering på närliggande marknader 

Fortsättningsvis fann Hörnell, Johanson & Widersheim-Paul (1975) andra betydelsefulla upptäckter 

vid observationerna av de fyra svenska företagen. Däribland fann de samband företagen emellan 

gällande geografisk likheter beträffande internationaliseringsprocessens utveckling. Författarna 

kunde konstatera att de svenska företagen valde att exportera till marknader där skillnader mellan 

Sverige i fråga var beträffande små (Hörnell, Johanson & Widersheim-Paul, 1975). Likheterna 

avspeglades av utveckling, utbildning, lagar, språk och kultur, vilket kan igenkännas med etablering 

på närliggande marknader. Detta för att man oftast känner sig trygg när man inte är allt för lång ifrån 

hemmamarknaden. När man har upprätthållit en stadig kanal på marknaden och känner sig mer 

hemma på den, så fortsätter företaget till nästa steg. Vilket innebär att företagen valde att etablera sig 

på marknader där skillnader mellan Sverige och etableringslandet i fråga var mycket större. Hörnell, 

Johanson & Widersheim-Paul (1975) valde att beskriva detta steg utifrån ett index kallat psykiskt 

avstånd. Indexet utvecklades för att avspegla hur företag under internationaliseringsprocessens gång 

påverkas av det psykiska avståndet. Hörnell, Johanson & Widersheim-Paul (1975) drog slutsatsen att 

kunskap om internationalisering och etableringslandet i fråga är en viktigt faktor som påverkar 

etableringsfasen. Anledningen till att företagen valde att etablera sig på marknader med större 

avstånd berodde till större delen på att företagen känner sig mer säkra och mogna att behärskar nya 

utmaningar, vilket igen tecknad att de har större kunskapsbank. Internationaliseringsprocessen 

fortsätter sedan vidare till marknader med ännu längre psykiskt avstånd osv. Detta fortsätter med 

sannolikhet tills det att företaget uppnått den storlek de önskar att uppnå på en global marknad 

(Hörnell, Johanson & Widersheim-Paul, 1975). 
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Uppsalamodellen sker under en längre period och omfattar en rad olika steg. Att vara medveten och 

uppdaterad om hur marknaden ser ut är en grundfaktor att ta ställning till. Om man inte är medveten 

och har kunskap om den nya marknaden kan det enligt Uppsalamodellen leda till osäkerhet i 

etableringsfasen. För att detta inte skall uppstå behöver man alltså kunskap om den marknad man 

skall etablera sig på (Johanson och Widersheim-Paul, 1975). Johanson, Blomstermo & Pahlberg 

(2002) beskriver att kunskap och marknadskännedom är en viktig faktor inom internationellt 

företagande. Att vara medveten och uppdaterad om hur marknaden ser ut är en grund faktor att ta 

ställning till vid en internationaliseringsprocess. Om man inte är medveten och innehar kunskap om 

den nya marknaden kan det enligt Johanson & Wiedersheim- Paul (1975) leda till osäkerhet i 

etableringsfasen. Det är bristen på marknadskunskap som är det största hindret vid etablering av den 

första utlandssatsningen och det är tillgången på kunskap om dessa satsningar som gör det möjligt 

för det internationellt erfarna företagen att systematiskt utveckla och grunda verksamheter på olika 

marknader (Johanson, 1972).  

3.2.4 Betydelsen av kunskap och företags beteenden 

Utifrån de studieresultat som framvisats av forskningsgruppen vid Uppsala universitet fanns det ett 

stort intresse av att utveckla en modell, som kunde förklara företagets internationella utveckling. 

Som ovan beskriver fanns det två förgivettagna utgångspunkter som skulle beaktas vid utvecklingen 

av en ny modell. Den första utgångspunkten var att ett företag genomförde en utlandsetablering när 

det var relativt små, där den internationella utvecklingen kunde härledas från att de växte på 

utländska marknader (Johanson, Blomstermo & Pahlberg, 2002). Detta resonemang inhämtades från 

Edit Penroses bok ―Theory of the Growth of the Firm‖ som publicerades 1959. Penroses (1959) 

beskrev att företags tillväxt är ett resultat av hur väl ett företag kan utveckla, kombinera och använda 

resurser. I resonemanget handlar det om kunskapen om resurser och inte en resurs i sig (Melén, 

2010). Forskarnas andra utgångspunkt härleds till företags beteende, där ståndpunkten låg i att 

företagets beslutsfattande präglas av begränsad kunskap. I detta fall inhämtade forskarna inspiration 

och argument från teorier som handlar om organisationers beteende, vilket (Cyert & March, 1963) 

utvecklade. Istället för att se kunskapen om resurser i centrum handlar denna utgångspunkt om att 

uppmärksamma att en organisations beslutsfattande präglas av begränsad kunskap (Melén, 2010). 

Med andra ord kan inget företag inneha mer än en mycket begränsad kunskap om exempelvis 

resurser och marknadsförutsättningar. En begränsad kunskap medför att företag gör succesiva 
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anpassningar stegvis för att förändra det interna och externa förhållandena. Ett företagens handlande 

går i stor utsträckning ut på att utveckla kunskaper (Johanson, Blomstermo & Pahlberg, 2002). 

 

Utifrån ovan nämnda utgångspunkter kan det nämnas att det finns en betydelsefull skillnad mellan 

den erfarenhetsbaserad- och den objektiva kunskapen. Dessa två skillnader ligger till grund för det 

perspektiv på företagets internationalisering som forskarna och professorn Sune Carlson började 

utveckla i slutet av 1970-talet (Melén, 2010) 

3.2.5 Uppsalaskolans internationaliseringsprocessmodell - ip-modellen 

Studierna av de fyra svenska företagen som forskarna vid Uppsala universitet genomförde visade på 

att företagen utvecklar den internationella verksamheten successivt i små steg. Det visade också på 

att företagens utlandsetableringar var relaterade till företagets kunskap om utländska marknader 

(Melén, 2010). Med bakgrund av dessa observationer och resonemang kring tillväxt och företags 

beteende formulerades en modell av företags internationaliseringsprocesser, vilket numera är känd 

under namnet ip-modellen. Modellen utvecklades av forskarna Jan Johanson och Jan-Erik Vahlne år 

1977 där de beskrev hur internationaliseringsprocesserna fungerar som ett samspel mellan 

kunskapsutveckling och växande utlandsengagemang i artikeln ―The internationalization process of 

the firm - A model of knowledge development and increasing foreign market commitments‖ 

(Johanson & Vahlne, 1977).  Johanson & Vahlne (1977) delar även in 

internationaliseringensprocessen i fyra sammankopplade grundbegrepp som syftar till att förklara 

modellen mer ingående och relaterande. De första två begreppen engagemangsbeslut och löpande 

aktiviteter är fokuserat mot förändringar i företagets internationalisering, dvs. förändringsaspekter. 

Båda begreppen avser att beskriva hur själva internationaliseringen sker inom en verksamhet. De 

resterande två begreppen beskriver tillståndsaspekter, vilket innebär hur internationaliserat företaget 

är. För att beskriva dessa tillståndsaspekter används begreppen marknadsengagemang och 

marknadskunskap. Företagets internationella utveckling påverkas i sin tur av hur väletablerat 

företaget är utomlands där stegen i denna internationella utveckling beror i sin tur på företagets grad 

av internationalisering. De fyra sammankopplade grundbegreppen illustreras i följande modell som 

numera kallas för ―Uppsalaskolans internationaliseringsprocessmodell‖  Johanson   Vahlne, 1977 . 

  



22 | S i d a  

 

Figur 4: The basic mechanism of internationalization: state of change aspects 

 

Källa: (Johanson & Vahlne, 1977:26) 

Ip-modellen beskriver internationaliseringsprocessen som en dynamisk process där företag 

expanderar utomlands i takt med att det internationella engagemanget utökas, vilket beror på att 

företaget införskaffat fler resurser samtidigt som kunskapen om dessa resurser utökas. Bakgrunden 

till alla dessa förändringar beror på förändringar i företags beteende över tiden (Johanson, 

Blomstermo & Pahlberg, 2002). Genom att ett företag verkar på en utländsk marknad införsamlas 

mer kunskap om den utländska marknaden allt eftersom. Framförallt är marknadskunskapen en 

kritisk resurs vid internationalisering beskriver Johanson & Vahlne (1977, 1990). Genom utökad 

marknadskunskap minskar risken för osäkerheten i att misslyckas på den utländska marknaden och 

samtidigt hjälper det företag att se konkreta affärsmöjligheter på de utländska marknaderna, vilket 

leder till en större självsäkerhet och mod till etablering på marknader med större psykiskt avstånd. 

Vidare innebär det fler utländska investeringar och engagemang på det utländska marknaderna 

(Melén, 2010). Dessa grundtaganden är gemensamt för alla företag som kan igenkännas av ip-

modellen och förekommer oavsett vart i etableringskedjan ett företag befinner sig (Johanson, 

Blomstermo & Pahlberg, 2002).   

3.2.6 Invändningar mot Uppsalamodellen - kritisk hållning till modellen 

De forskare som studerat och använt ip-modellen i studier har delade meningar om modellens styrka 

och svagheter samt stöd eller icke-stöd är relaterat till verkligheten. Andersen (1993) menar att 

modellens teoretiska koppling i relation till empiriska studier inte överensstämmer med verkligheten 

i många avseenden. Detta är även något som Petersen & Pedersen (1997) fastslår i sina studier. Ip-

modellen verkar inte i ett skeende av att ge rekommendationer för hur ett företag ska agera i 

internationaliseringsprocesen, utan fastslår olika förhållanden för ett företag att taga hänsyn till i 
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samband med att ett företag utvecklar verksamheten på den internationella marknaden. Som det 

tidigare nämnts i uppsatsen beskriver Johanson, Blomstermo & Pahlberg (2002), att ett företagets 

internationaliseringsprocess ses som en kunskapsutvecklingsprocess där företaget expanderar på den 

utländska marknaden succesivt i steg över tiden hand i hand med att kunskapen utvecklas och 

företaget skapar sig mer erfarenheter om marknaden. Det är själva handlandet i sig och lärdomen av 

de fallgropar och svårigheter som dyker upp när verksamheten ger sig ut på okända marker som 

skapar insikter om hur kunder och marknaden i sig fungerar. Därmed är planering, handlingsplaner 

och omfattande datainsamling mindre avgörande påstår Johanson, Blomstermo & Pahlberg (2002). 

Vissa forskare har dock invändningar mot att ip-modellen är deterministisk där företagets utveckling 

är inrutad mot en på förhand förutbestämd riktning där verksamheten går från marknader med kort 

psykiskt avstånd och allteftersom expanderar till marknader med större psykiskt avstånd Johanson & 

Vahlne (2009). Med dessa insikter menar Andersen (1993) att modellen missar en mängd avseenden 

i verksamhetens internationaliseringsprocess som är av betydelse. Tack vare att modellen enbart 

beskriver en generell syn på internationaliseringsbeteendet, lyfter ip-modellen aldrig fram 

överväganden som kanske gör att vissa företag agerar utifrån en speciell situation i vissa fall på ett 

helt annat sätt från modellen. Dock är det precis detta som andra forskare ser som det positiva med 

modellen, dvs. att modellen är generell och ett förenklat modellverktyg av företags agerande. Med 

andra ord en förenklad beskrivning av förhållandet till verkligheten menar Johanson, Blomstermo & 

Pahlberg (2002). Enligt ip-modellen styrs och begränsas ett företag av olika omständigheter utanför 

företagets kontroll. Vissa forskare påstår att denna syn är allt för voluntaristisk, vilket menas att 

denna syn på omständigheter är tvärt emot, dvs. att företag inte styrs och begränsas av olika 

omständigheter utanför företagets kontroll. Ett företag är därmed inte begränsat av omständigheter 

som exempelvis tillgång till kapital eller speciella marknadsförutsättningar. Invändningarna på dessa 

aspekter påstår återigen att modellen är en förenkling av verkligheten och därmed inte ger en 

tillräckligt rättvisade bild av verkligheten. Genom att göra modellen mer detaljerad där förhållandet 

av att väva in företagets resurser och avsättningsmöjligheter på olika marknader medför att modellen 

kan förklaras mer i detalj och framlägga skillnader som finns mellan olika företag i fråga om 

internationaliseringens mönster och hastighet. Enligt Johanson, Blomstermo & Pahlberg (2002) 

skulle en sådan utveckling av modellen i större grad avspegla verkliga förhållanden. Medan Petersen 

& Pedersen (1997) menar på att modellen då skulle bli alltför komplex och svårhanterad som verktyg 

för att beskriva ett företags internationaliseringsprocess. I ett företags internationalisering av 
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verksamheten utgår företagets individer från ett handlande med hjälp av de kunskaper och 

färdigheter som varje berörd individ besitter. Därmed kan det inte klargöras att 

internationaliseringsprocessen utvecklas utifrån vad någon på förhand uppfattar och anser skall vara 

―den riktiga‖ kunskapen.  

 

En annan aspekt som Andersen (1993) har invändning mot är modellens upptagning av faktorer som 

påverkar en verksamhets internationaliseringsprocess. I modellen presenteras det inga förklaringar 

till varför eller hur själva internationaliseringsprocessen uppkommer. Eftersom (Johanson & Vahlne, 

1977, 1990) förväntar sig att när internationaliseringsprocessen väl har startat tenderar den att 

utvecklas oavsett om ett företag tar strategiska beslut om en fortsatt utveckling eller inte (Andersen, 

1993). Ip-modellens kärna ligger i en ökad kunskap om marknaden kommer att leda till ett ökat 

marknadsengagemang och vice versa. Detta medför att modellen inte lyfter fram faktorer som 

påverkar själva internationaliseringsprocessen i sig.  Andersen (1993) menar att ytterligare 

invändningar måste beskrivas angående uppkomsten av en internationalisering för att förklara en 

modell inom internationaliseringsområdet. Johanson och Vahlne (1990) bidrog dock med en 

utveckling av modellen från Johanson och Vahlne (1977) där det lyfte in bakomliggande faktorer till 

ip-modellen som bland annat direktinvesteringar, men Andersen (1993) anser inte att dessa tillägg är 

tillräckliga utan mer ansträngningar måste ske i denna riktning för att göra modellen mer 

verklighetstrogen. För att kunna förklara bakomliggande faktorer till ett företags internationalisering 

menar Anderson (1993) att det kan vara av betydelse att lyfta fram antaganden om ett företags val av 

strategiska beslut och uppkomesten av dessa, på grundval av signaler från konkurrenter och 

marknaden.  

3.3 Born Globals - internationalisering från start 

Att utnyttja befintliga nätverkskontakter kan vara en lukrativ strategi vid en etablering på nya 

marknader. Internationaliseringsstrategin ― orn Globals‖ utgår ifrån att penetrera en internationell 

marknad med hjälp av befintliga nätverk, istället för att utgå ifrån en successiv linjär 

marknadsprocess likt Uppsalamodellen. Ett företag som karakteriseras med en ― orn Globals‖ 

strategi ser inga begränsningar i någon specifik marknad utan betraktar den internationella 

marknaden som en marknad utan gränser (Hollensen, 2007). Dock ställs det krav på att Born Globals 

företag besitter ett internationellt nätverk och innehar kunskap och ―Know-how‖ om den 

internationella marknaden (Johanson, Blomstermo & Pahlberg, 2002). Att utnyttja nätverkets 
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kunskap om marknaden kan innebära att företaget främjas genom att nå en snabbare global 

expansion. Internationaliseringen på detta sätt blir både billigare och mindre riskfylld beskriver 

Johanson, Blomstermo & Pahlberg (2002). 

3.3.1 Varför Born Globals? 

De flesta teorier om internationaliseringsteorier utgår från att företaget startar på hemmamarknaden 

för att sedan stegvis etablera sig på den utländska marknaden. Teorierna pekar också på att ett 

företag som spenderar mer tid utomlands lär sig mer, dock så har forskare konstaterat att företag ska 

vara försiktiga med att använda tiden som mått på inlärning om utländska marknader (Johanson, 

Blomstermo & Pahlberg, 2002). Enligt en del forskare har det dock på senare år börjat uppstå ett nytt 

fenomen där företag inte stegvis etablerar sig på den utländska marknaden utan gör det redan samma 

år som de grundas (Oviatt & McDougall, 1994), andra forskare hävdar att detta fenomen alltid har 

funnits. Företag som blir internationella redan vid födelsen, kallas för Born globals (Knight & 

Cavusgil, 1996). 

3.3.2 Definitioner av Born Globals 

Som tidigare nämnts finns det olika uppfattningar om när Born Globals teorin uppkom, likaså har 

forskare även olika definitioner av vad Born Globals egentligen är. För att lättare förstå begreppet 

presenteras en sammanställning av olika forskares definitioner gällande Born Globals: 

 Oviatt & McDougall (1994) definierar det som en organisation som från början, har en stor 

konkurrensfördel genom användning av resurser och försäljning i många länder. 

 Nicholson (2011) anser att Born Globals- företag etablerar sig internationellt i ett tidigt skede 

eftersom deras grundare har internationell erfarenhet och för att den tekniska utvecklingen 

inom kommunikation har gjort det möjligt att lättare finna nya marknader och leverantörer.  

 Knight & Cavusgil (1996) menar att företag som är internationella redan från födseln är Born 

Globals och att de exporterar minst 25 % av försäljningen. 

 Chetty & Campbell-Hunt (2004)  beskriver att av ett Born Globals- företags totala försäljning 

är 80 % export. 

3.3.3 En studie av fem Born Globals- företag 

Författarna Johanson, Blomstermo & Pahlberg (2002), utförde en studie om fem internationella bio-

teknikföretag som var baserade i Uppsala under 1990-talet. Alla företagen startades av entreprenörer 
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med ledaregenskaper. Alla entreprenörerna hade även tidigare kunskap om den internationella 

marknaden, kunskap om läkemedelsbranschen samt ett redan uppbyggt nätverk av kontakter och 

relationer inom branschen redan vi start, t.ex. kontakter med olika distributörer.  Studien visade att 

alla företagen efter beslut om utlandssatsning identifierade nyckelaktörer med betydande möjligheter 

att påverka andra på marknaden med hjälp av tidigare erfarenheter t.ex. läkare och forskare. I nästa 

steg försökte företagen övertala aktörerna om deras egna produkters fördelar för att bygga upp en 

relation och ett ökat engagemang på marknaden. Det sista steget i studien som företagen gjorde var 

att ta kontakt med staten och få deras produkter godkända för försäljning på den aktuella markanden, 

vilket är väldigt resurs krävande och kräver stor engagemang från företaget självt. Slutligen kunde 

det konstateras att alla fem företag använde sina tidigare erfarenheter inom läkemedelsbranschen och 

de internationella kontakter som företagen besatt för att snabbt nå en internationalisering på den 

globala marknaden. 

3.3.4 Typiska drag för Born Globals- företag och deras internationaliseringsprocess 

Studierna av snabbt internationaliserade företag har som tidigare nämnts genomförts av forskare från 

olika länder. Det konstaterades att de små, snabbväxande företagen inte längre var något fenomen 

kopplat till något specifikt land (Melén, 2010). Även de olika beskrivningarna av Born Globals- 

företag så som den amerikanska benämningen International New Venture (Oviatt & McDougall, 

1994), så syftar beskrivningarna på samma typ av företag det vill säga företag som är små men 

snabbt internationaliserar sig på den internationella marknaden. Vid en sammanställning av studierna 

kan forskarna få fram ett antal typiska drag för Born Globals- företag och deras 

internationaliseringsprocess (Melén, 2010): 

- Företagen är generellt sett små och medelstora. 

- Företagen grundas av entreprenörer som från tidigare arbeten fått erfarenhet av att arbeta och 

göra affärer på utländska marknader. 

- Entreprenörerna har byggt upp ett internationellt personligt nätverk. 

- Entreprenörerna ser världen som sin marknad. 

-Företagen börjar exportera en eller flera produkter inom tre år från det att de etableras. 

- Försäljningen på hemmamarknaden är liten och företagen exporterar 25 procent eller mer av sin 

totala produktion. 

- Företagen säljer sina produkter till flera länder. 
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- De marknader som företagen inleder verksamhet på ligger inter nödvändigtvis geografiskt och 

kulturellt nära hemmamarknaden. (Melén, 2010, s. 30). 

 

Ett annat kännetecken för Born Globals- företag är att de inriktar sig på förutsägbara framtida 

situationer under internationaliseringsprocessens gång. Ett exempel på detta kan vara att företaget 

redan har förberett en internationell strategi och är där med inte rädda att ta de risker som en 

internationalisering medför. Det finns heller inget tydligt etableringsmönster bland dessa företag hur 

de etablerar sig från start. Detta kan betyda att de inte alltid exporterar direkt från hemma marknaden 

utan istället etablera egna dotterbolag på en internationell marknad samtidigt som man använder sig 

av mellanhänder på andra. För att kunna identifiera dessa företag och särskilja dem från andra 

internationella företag har det presenterats två aspekter för att underlätta detta (Melén, 2010): 

1. Företagen börjar exportera en eller flera produkter inom tre år från det att de har etablerats. 

2. Företagen exporterar 25 procent eller mer av sin totala produktion (Melén, 2010, s. 31). 

 

Många av studierna omkring Born Globals företag är gjorda inom IT branschen. De små 

internationella IT företagen blir ofta internationella tidigt eftersom de har en marknadsnisch som ofta 

passar och finns världen över Detta antyder att denna typ av företag är vanligt förekommande inom 

denna bransch redogör Melén (2010). Utifrån en studie gjord av Boter & Holmquist (1996) om 

företag inom IT/hög teknologi branschen, slås det fast att företag inom denna bransch kommer att 

internationaliseras snabbare. Det konstaterades även att internationaliseringsprocessen och 

utvecklingen inom företaget inte följde ett specifikt mönster. Vidare menar Boter & Holmquist 

(1996) på att även kunskap är en central resurs i många olika aktiviteter, så som företagets utveckling 

av nya erbjudanden och försäljning av produkten eller tjänsten inom denna bransch. Det är en 

bidragande förklaring till att dessa företag kan internationalisers snabbt och bli ett Born Globals 

företag. Autio, Sapienza & Almedia (200) antyder att kunskapens integration i organisationen bidrar 

till en ökad utveckling av ny kunskap och där med lära sig nya saker när de arbetar på internationella 

marknader, vilket skapar bättre förutsättningar för att arbeta internationellt. Mtigwe (2006), antyder 

att inom  MF’s är det mindre kontroll från företagsledningen, färre rutiner, högre motivation till en 

expansion på internationella marknader och en snabbare spridning av kunskap. Detta ökar 

möjligheterna för en internationell expansion. Born Globals- företag har även en tendens att 

exportera och använda sig av oberoende mellanhänder vilket bidrar till att deras internationella 
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verksamheter blir mer flexibla. Detta innebär att företagen kan etablera sig på en ny eller dra sig 

tillbaka från en internationell marknad relativt snabbt och enkelt. Mer erfarna Born Globals- företag 

exporterar i kombination med andra strategier, såsom ―Företagsförvärv” eller ―Utländska 

direktinvesteringar”. Denna låga kostnad och låga risk som uppkommer med att exportera 

tillsammans med att använda sig av oberoende utländska mellan händer gör exporten speciellt 

lämplig för denna typ av företag (Knight & Cavusgil, 2009). 

3.3.5 Den Internationella entreprenören 

I ett Born Globals företag påverkar entreprenörens kunskap och nätverk företagets 

internationaliseringsprocess. I entreprenörens nätverk är det sociala och personliga relationer som har 

utvecklats under karriärens gång dvs. människor som entreprenören har eller har haft en personlig 

kontakt med (McDougall, Shane & Oviatt, 1994). En entreprenör ser oftast möjligheterna på en ny 

internationell marknad utifrån den kunskap som entreprenören redan besitter (Melén, 2010). Knight 

(2001) beskriver även att ett samband mellan entreprenörskap och expansion av strategiska 

verksamheter, detta då den internationella entreprenörsandan återspeglar företagets övergripande 

proaktivitet och aggressivitet i sitt sökande på nya internationella marknader. Entreprenörsandan 

förknippas med ledningens vision, innovativitet och företagets proaktiva konkurrenskraftiga ställning 

utomlands. Genom den entreprenöriella andan kan företaget engagera sig i innovativa, risksökande 

och proaktiva beteenden för att stå sig konkurrenskraftigt på den internationella marknaden (Knight, 

2001). Med innovation avses förmågan att uppnå nya kreativa men även utveckling och förbättring 

av produkter och tjänster åt ett företag. Innovation avspeglar även förmågan skapa nya lösningar 

inom andra sektioner i företaget så som marknadsföring, försäljning och kundbemötande (Knight, 

2001). Knight (2001) beskriver även om ett riskökande beteenden vilket innebär att företag måste ha 

en gedigen planering och genomförande av projekt som kan innefatta stora risker och kostsamma fel. 

Med proaktivt beteende menas att entreprenören ofta kan sätta sig in i och förutse framtida 

situationer. T.ex. genom att förhindra något icke önskvärt som kan uppstå på marknaden. 

3.3.6 Invändningar mot Born Globals – kritisk hållning till modellen 

Med internationalisering kan det på olika sätt uppstå en osäkerhet och risker hos den internationella 

entreprenören och i företaget som helhet. Med “Osäkerhet” avses entreprenörens självförtroende för 

hans uppskattningar eller förväntningar på marknaden. Med “Risker” å andra sidan, hänvisar till de 

möjliga resultaten av de åtgärder som företaget och entreprenören kan utföra, specifikt för den förlust 



29 | S i d a  

 

som kan uppstå om en viss åtgärd vidtas t.ex. att gå in på en främmande marknad (Liesch, Welch & 

Buckley, 2011). Entreprenörer har i tidigt skede av uppstartsfasen av företaget även en tendens att 

vara övermodiga och optimistiska (Hayward, Shepherd & Griffin, 2006). I en stor studie gjord av 

(Cooper, Woo & Dunkelberg, 1988) fastställdes det att entreprenörer som nyligen blivit företagare 

inte bara hade en hög nivå av optimism överlag, men även entreprenörer som var väl förberedda var 

lika optimistiska som de som inte var det. Det visade sig även att entreprenörerna var mer mottagliga 

av andra människors beteenden som kan leda till t.ex. övermodighet. Ett exempel är en undersökning 

av exportföretag i Australien, där forskarna kom fram till ett förvånande resultat där endast 32 % av 

exportörerna uppgav att de aldrig möter någon form av handelshinder vid internationella affärer 

(Harcourt, 2006). Ett Born Globals företags internationalisering beskrivs som snabb och expansiv till 

nya internationella marknader. Denna expansion kan leda till en blindhet även om företagets 

entreprenör har tidigare kunskap om internationalisering. Denna blindhet kännetecknas av att 

företaget inte ser vad som verkligen finns där, detta kan i sin tur generera övermodighet eller 

självbelåtenhet vilket i sin tur kan leda till okunskap. Dock så pågår inte okunskapen under en längre 

period. Ett ökat informationsflöde, felaktig/ för lite information, praktiska aktiviteter i strävan efter 

en internationell expansion och negativa resultat är alla faktorer som kan bidra till en blindhet. Denna 

blindhet kan öka osäkerheten och risken för entreprenören/ företaget. Det är därför viktigt att inte 

förvänta sig att en tidigare internationell erfarenhet hos entreprenören nödvändigtvis betyder att 

riskerna och osäkerhet som uppstår med en internationalisering minskas (Snyder & Cummings, 

1998). Tidigare erfarenheter från internationalisering kan också uppfattas som en negativ faktor för 

entreprenören på så sätt att det uppstår en vilja i form att “dra sig ur” internationaliseringsprocessen. 

Entreprenören kan engagera sig i en rad olika aktiviteter för att få kunskap om den internationella 

marknaden, t.ex. genom att gå på exportseminarier vilket kan leda till att det upptäcks luckor i 

internationaliseringsprocessen som tidigare inte upptäckts. Slutresultatet av denna 

uppvaknandeprocess kan innebära att företaget blir mer försiktiga (Welch och Wiedersheim-Paul 

1980).  

Petersen, Pedersen & Lyles, (2008) drog slutsatsen att när ett företag likt ett Born Globals 

internationaliserar sig så kan det uppstå kunskapsluckor, detta eftersom entreprenören har en vilja att 

lägga större kraft på tidigare övertygelser som denna person har än ny information, dock är unga mer 

mottagliga för ny information än gamla. Som tidigare beskrivit så är den entreprenöriella grundaren 

och hans kunskap en väldigt viktig tillgång för Born Globals företag. Dock kan även entreprenörens 
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roll i företaget även hindra dess expansion och tillväxt, detta då entreprenörer ofta är ovilliga att dela 

med sig av ledningsansvaret inom företaget till andra personer. Detta kan leda till att företaget tappar 

den kunskap de behöver för att kunna t.ex. leda företaget eller fördela resurser på ett effektivt sätt för 

att kunna fortsätta skapa en ökad tillväxt. Entreprenörens roll är viktig inom innovationsprocessen 

men för att kunna fortsätta vara framgångsrikt så måste entreprenören dela med sig av 

ledningsansvaret (Karagozoglu & Lindell, 1998). Knight & Cavusgil, (1996) betonar också vikten av 

att fördela ansvaret eftersom en innovativ och värdeskapande produkt ibland inte är tillräckligt. 

3.4 Sammanställning av internationaliseringsteorier 

Författarna till uppsatsen redogör i följande kapitel en sammanställning över de ställningstaganden 

som kännetecknar varje internationaliseringsmodell. Sammanställningen verkar för att ge läsaren en 

översikt av de olika teorier/ modeller, vilket kan vara till hjälp vid kommande kapitel. De modeller 

som berörs är Uppsalamodellen och Born Globals. De svenska småföretagens utökade 

internationalisering har utmanat den ‖traditionella internationaliseringsteorin‖ Uppsalamodellen på 

senare år. Melén (2010) beskriver att vid tidigare studier av internationella småföretag har starten på 

företaget internationaliserings av verksamheten satts till det skede då företaget genomför deras första 

utlandsetablering. Relaterat till Born Globals-teori är denna syn missvisande då Born Globals 

kännetecknas av att företagets grundare, dvs. entreprenören besitter tidigare erfarenheter från den 

internationella marknaden och innehar ett etablerat internationellt nätverk. På grund utav dessa 

erfarenheter kan ett Born Globals-företag genomföra en internationell etablering av verksamheten 

från start eller relativt tidigt från dessa att företaget startas (Nicholson, 2011). Med bakgrund av 

denna aspekt kan man därmed inte förhålla sig till att enbart fastslå och undersöka ett företags 

etablering från dess att företaget går internationellt första gången, utan en undersökning varför en 

internationalisering äger rum blir till stor vikt. Andersen (1993) påpekar att ip-modellen har 

svagheter på så sätt att den inte lyfter fram bakomliggande faktorer till varför och hur en etablering 

inom ett företag äger rum utan utgår ifrån det vidtagna att den bara förekommer. Den traditionella 

forskningen baserat på Uppsalamodellen och ip-teorier fokuserar på själva 

internationaliseringsprocessen i sig när ett företag väl är internationella. Relaterat till Andersen 

(1993) och Born Globals- forskningen förekommer det därför en intressant skillnad mellan dessa 

modeller och hur de studeras. (McDougall, Shane & Oviatt, 1994) beskriver att till skillnad från 

Uppsalamodellen där företaget ses som en aktör och en beslutsfattande enhet fokuseras istället Born 

Globals- företag på individen, framförallt entreprenören som viktig aktör och beslutsfattare. Därför 
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studeras inte Born Globals- företagens internationalisering likt en process över hur ett företag verkar 

på en internationell marknad utan fokuserar istället på hur internationaliseringen äger rum och varför 

relaterat till innan dess att det första internationella inträdet äger rum (Mathews, & Zander, 2007). 

Kunskapen i relation till ett företag internationella framväxt och utveckling är också något som 

skiljer sig i studier baseras på ip-teorier och Born Globals- teori, vilket är påtagligt intressant i hur 

företag internationaliseras. Enligt ip-teorin expanderar företag utomlands i takt med att det 

internationella engagemanget utökas, vilket beror på att företaget införskaffat fler resurser samtidigt 

som kunskapen om dessa resurser utökas (Johanson, Blomstermo & Pahlberg, 2002). Genom att ett 

företag verkar på en utländsk marknad så införsamlas mer kunskap om den utländska marknaden allt 

eftersom. Framförallt är marknadskunskapen en kritisk resurs vid internationalisering beskriver 

Johanson & Vahlne (1977, 1990). Born Globals- företagens internationalisering sker på andra 

premisser. I ett Born Globals- företag påverkar entreprenörens kunskap och nätverk som personen 

besitter företagets internationaliseringsprocess. Entreprenörens nätverk är det sociala och personliga 

relationer som han/hon har utvecklat under sin karriär dvs. människor som entreprenören har eller 

har haft en personlig kontakt med och inte nödvändigtvis en affärsmässig relation till (McDougall, 

Shane & Oviatt, 1994). På dessa grunder kan man särskilja de två modellerna utifrån kategorierna 

internationaliseringsmönster och beteende vid internationalisering. Genom dessa två huvudkrafter 

kan de två internationaliseringsteorierna Uppsalamodellen och Born Globals karakteriseras enligt 

följande. 

Figur 5: Sammanställning av de olika internationaliseringsmodellerna och dess beteende 

 

Källa: Egen konstruktion 
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I relation till att de två skilda teorierna bedrivs ifrån skilda forskningsaspekter gällande 

tidsperspektiv och marknadsengagemang relaterat till kunskap och resurser är det av intresse att 

analysera modellerna relaterat till svenska SMF för att se hur dessa företags internationalisering 

överensstämmer med Uppsalamodellen och Born Globals- teori. Tillsammans kan dessa två modeller 

bidraga till en ny och vidare syn på svenska SMF:s internationaliseringsbeteende. Utifrån 

ovanstående sammanställda resonemang och modell (figur 5) kan kärnan i varje modell 

konkretiseras. Författarna till uppsatsen kommer därför att presentera en modell för de centrala 

aspekter som berör uppsatsens analysmodell. I figur 6 presenteras två kategorier; 

Internationaliseringsmönster och beteende vid internationalisering. Modellen nedan (figur 6) 

presenterar dessa kategorier i två blockfärger. De grå blocken verkar som en grund för ett företags 

beteende vid internationalisering. Inom de två grå blocken undersöks de empiriska fallföretagen 

utifrån om de har utvecklat kunskap om marknaden genom att närvara på den, eller om entreprenören 

men även andra anställda i företaget besitter tidigare erfarenheter om internationalisering eller tagit 

hjälp av nätverk för att införsamla information. Utifrån de två gråa blocken kan företagets 

internationaliseringsmönster analyseras, vilket de två blå blocken lyfter fram. De två blå blocken 

verkar för att analysera om fallföretagen internationalisering kan kännetecknas utifrån en stegvis 

process likt att företaget når ut på en internationell marknad succesivt i takt med att fler resurser och 

utökad kunskap om varje marknad uppstår, eller att verksamheten expanderar internationellt från 

start eller relativt tidigt och att den sker snabbt. Utifrån att granska hur företag utvecklar 

marknadskunskapen kan en analys därmed presentera hur företaget ökar sitt internationella 

engagemang.  

Figur 6: Analysmodellens centrala aspekter 

 

Källa: Egen konstruktion 
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Dessa aspekter kommer att verka som verktyg i uppsatsens analys. De aspekter som nämns ovan är 

de aspekter som författarna till uppsatsen har sammanställt som de viktigaste aspekterna att förhålla 

sig till vid analys av svenska SMF och dess internationalisering. Att analysera dessa företag utifrån 

följande analysmodell kräver således att både Uppsalamodellen och Born Globals- teori 

framkommer i analysen. 

4.0 Empiri 

I det empiriska kapitlet presenteras den sammanställda information som framgår i intervjuerna med 

fallföretagen. Syftet med det empiriska kapitlet är att ge läsaren en förståelse för de faktorer om 

internationaliseringsstrategier som de tre svenska SMF:s lyfter fram i intervjuerna. 

4.1 Galvin Green AB 

Det empiriska kapitlets första del är ämnat att presentera en djupdykning om hur Galvin Greens 

internationalisering har utvecklats sedan uppstarten av företaget år 1994. Författarna till uppsatsen 

har valt att genomföra tre djupgående intervjuer vid helt skilda tillfällen med tre personen från 

Galvin Greens företagsledning. Det personer som författarna har valt att intervjua är företagets 

grundare Tomas Nilsson, styrelseordföranden Lars Larson samt Galvin Greens nuvarande VD 

Christian Nilsson. Grundaren av Galvin Green AB, Tomas Nilsson har styrt familjeföretaget sedan 

etableringen på den svenska marknaden år 1994. Nilsson är en driven person och är uppvuxen under 

enkla förhållanden. För Tomas Nilsson har detta varit något som sporrat honom till att göra affärer. 

Denna drivkraft har sporrat Nilsson att tillsammans med företagets anställda utveckla Galvin Green 

till ett välmående företag med en ständig tillväxt. Tomas Nilsson avgick som VD under början av 

2000-talet och har Idag en roll som ägare till företaget samt att sitta med i företagets styrelse. Lars 

Larson har den externa rollen inom företaget då han jobbar som styrelseförande för Galvin Green, 

han är även bland annat VD för ett bolag i Alvesta. Larson har varit med sedan uppstarten av Galvin 

Green tillsammans med företagets grundare Tomas Nilsson. Han har under årens gång haft en stark 

bidragande roll att utveckla företaget framåt för att nå de mål och visioner som Galvin Green har 

haft. Eftersom Larson har en extern roll i företaget har han en annan synvinkel på företaget än den 

andra intervju personerna. Christian Nilsson är Galvin Greens nuvarande VD och har styrt företaget 

operativt sedan år 2002. Nilsson anställdes på slutet av 1990-talet som exportchef där han ansvarade 

för företagets kunder och organisation på den internationella marknaden.  
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4.1.1 Galvin Greens ökade internationella engagemang  

Hemmamarknaden i fokus 

Galvin Greens styrelseordförande Lars Larson beskriver att Galvin Green utvecklades från start med 

enbart Sverige som marknad. Etablering av varumärket kan sammanfattningsvis beskrivas som en 

etablering under kontroll. Larson beskriver att innan en internationalisering kunde ske skulle 

företaget verka inom Sverige och etablera ett välkänt varumärke. För att kunna genomföra en sådan 

etablering berättar Larson att insatserna skulle fokuseras mot hemmamarknaden till hundra procent.  

Genom att samtidigt koncentrera insatserna på marknaden genom olika typer av marknadsföring 

kunde Galvin Green skapa mer kontroll över varumärket och samtidigt göra det känt på marknaden 

(Intervju, Larson, 2012-04-10). Vid intervjun med Galvin Greens ägare Tomas Nilsson beskriver 

Nilsson att han från start vill starta ett varumärke alla pratade om. Ett varumärke som skulle 

genomsyra kvalitet, funktion och design men samtidigt sticka ut mot övriga aktörer på marknaden. 

Genom att använda färgstarka plagg var denna positionering bland golfkläder möjlig. Under 

intervjutillfället berättar Nilsson att den svenska marknaden var i centrum från start, och enbart 

denna marknad. Vid etableringen av varumärket vände sig Nilsson till tidningen Svensk golf med en 

förfrågan om att köpa 40 hela annonssidor i ett och samma nummer. Efter denna annonsering tog 

Galvin Green succesivt marknadsandelar på den svenska marknaden. Om denna annonsering var 

framgången till en lyckad uppstart och positionering på den svenska marknaden kan man idag inte 

svara på beskriver Nilsson (intervju, Nilsson, 2012-04-10). 

―När gamla erfarna rävar säger emot en, är det snarare tvärt om som är det rätta”. 

(Intervju med Tomas Nilsson, 2012-04-10) 

En etablering utanför hemmamarknadens gränser 

Larson beskriver att när de insåg att de hade tillräckligt med kunskap om den Svenska marknaden 

och de började se att marknaden började bli mättad så började funderingar om en 

utomlandsetablering komma på tal. Innan en etablering kunde ske valde företaget att ha produkter 

tillgängliga för konsument genom att ha en produkt i butik på marknaden som företaget kan erbjuda 

kunden direkt efter en marknadsföringskampanj. Allt i enighet med att ha full kontroll över 

marknaden (Intervju, Larson, 2012-04-10). Vid intervjutillfället med Nilsson beskriver han att efter 

några år på den svenska marknaden utvecklades verksamheten både i avseende ekonomi och 
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organisation. Galvin Green hade nått till ett stadie där de hade en välutvecklad kundkrets på den 

svenska marknaden och samtidigt kontroll gällande position och tillväxt i förhållande till 

konkurrenter. Med bakgrund av Nilsson starka drivkraft av att bedriva ett lönsamt företag beskriver 

han under intervjutillfället att företagsledningen började diskutera att utöka försäljningen och 

volymerna på kollektionerna. Med dessa ambitioner började Nilsson som då satt som VD 

tillsammans med Galvin Greens styrelseordförande Lars Larson att snegla på utländska marknader. 

Under de två skilda intervjutillfällena nämner både Nilsson och Larson att Norge, Danmark, Finland, 

Tyskland och den engelska marknaden var av intresse. Av en ren tillfällighet poängterar Nilsson att 

de kom i kontakt med en dansk agent som tillbringade sommarhalvåret i Sverige. Denna agent ledde 

till att Galvin Green genomförde företagets första utlandsetablering genom försäljning på den danska 

marknaden. Den danska etableringen var inte något som var planerat sedan tidigare utan skedde på 

rent slumpmässig grund helt utan förvarning och kontroll. Nilsson beskriver att kontrollen ökade och 

risken minskade genom att låta den danske agenten köpa upp en kollektion för att sedan bevisa för 

Nilsson och övriga personer inom Galvin Greens organisation att danska marknaden var en positiv 

marknad att växa på och att denna agent var den person som skulle företräda varumärket i Danmark 

(intervju, Nilsson, 2012-04-10). Vid inträde på den norska och finska marknaden utvecklades 

varumärket genom distributörer och agenter i första hand. Larson beskriver under intervjun att de i 

Norge tog kontakt med en agent innan dess att produkterna etablerades på marknaden. Denna strategi 

är något som vid senare etableringar kommer se ut på liknande sätt förklarar Larson. Att genomföra 

en marknadsföringskampanj där produkterna är ute för försäljning beskriver Larson som en stor 

fördel. Annars finns det en risk att marknadsföringskampanjen kan gå förlorad (Intervju, Larson, 

2012-04-10). På senare tid har Galvin Green på den norska marknaden utvecklats från att bedriva 

försäljning genom distributörer till att starta ett momsombud. Allting i enighet med att skapa 

maximal kontroll över marknaden redogör Nilsson vid intervjun (intervju, Nilsson, 2012-04-10). 

Vidare poängterar Larson att Galvin Green inte använder sig av några mellanhänder vid en 

internationalisering utan företaget vill ha tilltro och kontroll dvs. “Galvin Green vill äga kunden”. 

Företaget vill ha kontroll över vad som händer i de olika butikerna över norden för att kunna 

strukturera resurserna i verksamheten år rätt riktning (Intervju, Larson, 2012-04-10). 
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Expansion i Europa 

Efter att Galvin Green hade fått kontroll och tilltro på marknaden började företaget höja blicken för 

andra marknader. Många agenter började kontakta Galvin Green och ville företräda dem runt om på 

olika marknader i Europa förklarar Larson vid intervjutillfället. Med den kunskap och erfarenhet som 

den nordiska marknaden genererat i bestämde företagsledningen att man nu var redo för en fortsatt 

internationell expansion och Tyskland och Storbritannien var nästa steg i den utländska 

etableringskedjan (Intervju, Larson, 2012-04-10). Nilsson beskriver att han i enighet med övrig 

företagsledning kände kontroll över den nordiska marknaden och att man nått till en nivå där fortsatt 

expansion på nya marknader var ett steg för att nå större volymer och därmed utökade intäkter 

beskriver Nilsson. Ambitionen att växa och att skapa ett tillväxtföretag sporrade Galvin Green att 

genomföra en etablering på den tyska samt brittiska marknaden. Många agenter började kontakta 

Galvin Green och ville företräda dem runt om på olika marknader i Europa (intervju, Nilsson, 2012-

04-10). 

Inträdet på den brittiska marknaden 

Galvin Green hade en stor tilltro till Storbritannien och såg potentialen för denna marknad. Nilssons 

vilja att lyckas i kombination med drivkraft att öka volymerna på Galvin Greens kläder ledde till att 

verksamhetens fokus alltmer riktades mot den brittiska marknaden (intervju, Nilsson, 2012-04-10). 

Den brittiska golfkulturen är stor där golfutövandet kan härledas långt tillbaka i tiden. Marknaden 

lämpar sig oerhört bra till Galvin Greens produktutbud förklarar Nilsson då de brittiska öarna 

igenkänns av ett milt men blött och blåsigt klimat utsträckt över hela året. Detta klimat skulle leda till 

att produktutvecklingen satte fart ordentligt efter det att Galvin Green utökade varumärket på den 

brittiska marknaden. Denna marknad var därmed oerhört attraktiv beskriver Nilsson. I Storbritannien 

utövas golfen över hela året, vilket också bidrog till att försäljningen av golfkläder på denna marknad 

aldrig är säsongsberoende som andra marknader exempelvis den nordiska marknaden (intervju, 

Nilsson, 2012-04-10). Vid inträdet på den engelska marknaden satsade Galvin Green på att bygga 

upp ett nätverk och kom där igenom i kontakt med rätt personer förklarar Larson. Med hjälp från 

handelskammaren lånade Galvin Green deras lokaler i England för att intervjua en handfull mängd 

personer för att se vilken eller vilka som lämpade sig bäst att representera Galvin Greens produkter. 

Allting skedde under planerade former med en noga genomförd rekryteringsprocess för att försäkra 

sig om att få tag på de bästa personerna (Intervju, Larson, 2012-04-10). Nilsson beskriver vid 

intervjutillfället att han och styrelseordföranden Lars Larson kom i kontakt med två bröder som hade 
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en gedigen erfarenhet av försäljning på den engelska marknaden men framförallt hade utövat golf på 

en hög nivå och visste vad som krävdes gällande golfkläder (intervju, Nilsson, 2012-04-10). Detta är 

även något som bekräftas av Larson då han beskriver att Galvin Green kom i kontakt med två 

personer som hade ett brett utvecklat nätverk på golfmarknaden och kunskap om hur marknaden 

fungerade. Dessa två personer skulle sedan representera Galvin Greens produkter vid en etablering 

av varumärket på de brittiska öarna berättar Nilsson. Detta ledde i sin tur till att efter ett par år 

utvecklades den brittiska marknaden till Galvin Greens största under 2000 talet beskriver Larson. I 

samband med att den Brittiska marknaden började gå uppåt så valde Galvin Green att lägga all fokus 

på denna marknad då denna visade mest potential, detta ledde till att Galvin Green medvetet tappade 

fokus på de andra internationella marknaderna förklarar Larson vid intervjutillfället (Intervju, 

Larson, 2012-04-10). Efter ett antal år valde Galvin Green att omvandla agenterna i Storbritannien 

till dotterbolag för att få mer kontroll på verksamheten. Målet var att växa och bli starkare, samt att 

“äga kunden” vilket inte kunde ske om organisationen använde sig av agenter. Detta krävde att de 

var tvungna enligt Svensk, Brittisk och europeisk lag att köpa ut de redan etablerade agenterna från 

verksamheten. Varje ny aktivitet bidrar det till ny kunskap och erfarenheter som har en viss betydelse 

vid en ingång på nya marknader och att kunna anpassa sig till lokala förutsättningar är en viktig 

aspekt. Genom att satsa 100 % på en marknad blir resultatet väldigt tydligt (Intervju, Larson, 2012-

04-10). Att rikta all kraft mot den engelska marknaden redan vid den internationella starten av 

företagets verksamhet, påstår Nilsson skulle utvecklas i en mindre lyckad etablering än vad de 

åstadkomma efter en etablering på den nordiska marknaden. Den erfarenhet och de resurser som 

verksamheten och dess personal införskaffat under åren på den nordiska marknaden påstår Nilsson 

bidrag till att Galvin Green kunde uppnå en väl genomför etablering på den förhållandevis stora 

golfmarknaden på de brittiska öarna. Genom att bygga upp den utländska verksamheten successivt 

bidrog till att Nilsson och Larson och andra aktörer inom Galvin Green kunde skapa sig kontroll och 

insikter om varje marknad som de etablerade sig på innan de gick till nästa. Med de misstag och de 

lyckanden som varje nyetablering på en utländsk marknad resulterade i att Nilsson visste hur han 

skulle agera i initialskedet av etableringen på den engelska marknaden (Intervju, Nilsson, 2012-04-

10). 
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”Det gäller att först skaffa kunder och kunskap på ett sätt som innebär att inte spendera allt för 

mycket pengar” 

(Intervju med Lars Larson, 2012-04-10) 

4.1.2 Galvin Green utvecklar marknadskunskapen  

Samtidigt som företagets nuvarande VD Christian Nilsson omstrukturerade den tyska marknaden 

fanns det möjligheter för en effektivisering även på den brittiska marknaden. Vid intervju med 

Nilsson förklarar han att det fanns två distributörer när han kom in i bilden, en i England och en i 

Skottland. Detta upplägg var i enighet med den tyska agenten inte något vidare enligt Nilsson. Med 

bakgrund av att det medförde ineffektivitet i verksamheten eftersom dessa två jobbade helt olikt 

varandra vilket medförde mer jobb och transporter för Galvin Green i Sverige. Nilsson valde att göra 

sig av med distributören i Skottland eftersom han ansågs vara mest olämpliga. Detta medförde stora 

förändringar för satsningen i landet. Det som var viktigt för Nilsson och Galvin Green var att dessa 

länder fick struktureras till en mer tydligare organisation där de kunde arbeta på samma sätt som var 

tänkt sedan Tomas Nilsson och Lars Larson etablerade varumärket (Intervju, Nilsson, 2012-04-04). 

Enligt Nilsson så är personerna man har att göra med något av det viktigaste för att lyckas. Man 

måste omringa sig av villiga och drivna personer för att kunna komma dit man vill och där av 

Nilssons inställning mot de befintliga agenter och distributörer som agerade på de olika marknaderna 

(Intervju, Nilsson, 2012-04-04). 2008 tog de ett strategiskt val och köpte ut agenterna på den 

engelska marknaden. Den brittiska marknaden började omsätta för mycket pengar och Galvin Green 

kände att detta är pengar som de själva kan tjäna om de upprättar ett dotterbolag med egna anställda 

säljare istället. Samt att företagsledningen då får en fullständig kontroll över marknaden, vilket är 

viktigt att ha när man börjar växa och bli stora förklarar Nilsson (Intervju, Nilsson, 2012-04-04). 

Ett förstärkt varumärke på den europeiska marknaden 

Under den successiva etableringen beskriver Nilsson att de aldrig skulle fundera över att enbart 

exportera produkter till ett ny internationell marknad. Att skapa kontroll över verksamheten, 

personalen, produkterna samt kundhanteringen på varje marknad genomsyrar hela verksamheten 

oavsett i vilket land en etablering genomförs. Nilsson härleder denna strategi till Galvin Greens 

slogan ―We never compromise‖, som etablerades under tiden då verksamheten utvecklades på den 

nordiska marknaden (Intervju, Nilsson, 2012-04-10). Med bakgrund av företagsledningens behov av 

kontroll och marknadsandelar på varje nyetablerad marknad har därmed Galvin Green alltid etablerat 
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en agent eller en distributör som skall representera och sälja in varumärket Galvin Green samt 

varumärkets golfkollektioner. På detta sätt beskriver Nilsson att de skapar en nära kontakt med 

marknaden och framförallt kunden. Agenten/ distributören kan förmedla budskap och presentera 

produkten på ett anständigt sätt som överensstämmer med ―We never compromise‖, vilket enbart ett 

exportförhållande till en internationell marknad aldrig kan uppnå. Att etablera ett dotterbolag på i 

Storbritannien är ett stort tecken på vad denna kontroll egentligen syftar till förklarar Nilsson 

(Intervju, Nilsson, 2012-04-10). 

En slumpmässig etablering 

Nilsson nämner under intervjutillfället är att det finns ett stort intresse från olika distributörer i främst 

Europa som vill förmedla Galvin Greens produkter. Galvin Green har alltid varit öppna för att ta en 

dialog med dessa intressenter. Om det kan tillföra något så kontrakteras dem beskriver Nilsson. Ifall 

intressenten visat sig vara ointressant har Galvin Green alltid tackat nej och avvaktat med expansion 

till det landet. Varför de gjort detta är för att de anser att man alltid skall omringa sig av rätt personer 

för då blir det oftast ett positivt slutresultat. Men även att Galvin Green alltid har haft en riktlinje om 

att verksamheten alltid skall fokusera på det som sker just nu och inte hasta sig in i något bara för de 

får chansen till att göra det. Marknader som Tjeckien, Turkiet, Italien, Slovakien etc. är länder där 

detta förlopp har varit aktuellt endast eftersom de har kommit i kontakt med rätt person som de tror 

kan göra ett bra jobb utan att Galvin Green blir allt för påfrestade av förloppet beskriver Nilsson 

(Intervju, Nilsson, 2012-04-04). Eftersom Galvin Green fortsatte att expandera valde de att 

omorganisera i organisation år    8. Vid detta tillfälle anställdes det två nya ‖regions‖ ansvariga 

säljare som skulle ansvara för marknaderna om områdena Norden, Södra Europa, Storbritannien och 

Kanada. Deras arbetsuppgifter var riktade mot att ta hand om marknadsföring och försäljning i dessa 

regioner. Nyanställningarna medförde att kontaktytan breddades och större fokus kunde spenderas på 

dessa marknader eftersom den ansvariga personen för regionen kunden besöka agenter och 

distributörer oftare och samtidigt kunde föra en närmare dialog med varande än vad som tidigare 

kunnat ske. Detta i sin tur medförde mer försäljning och större omsättning inom länder som tidigare 

bara varit en mindre del i det stora hela förklarar Nilsson (Intervju, Nilsson, 2012-04-04). 

En planerad etablering på väldens största golfmarknad 

Nu när Europa är kontrollerat och Galvin Green besitter kunskap, resurser och kontroll på 

existerande marknader börjar företaget blicka över till den Amerikanska marknaden genom att 
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etablera dotterbolag framför export. Detta eftersom kontroller över företaget och varumärket ligger i 

fokus förklarar Larson under intervjutillfället. Etableringen på den amerikanska marknaden har alltid 

varit något som lockat företagsledningen på Galvin Green ända sedan framgångarna på den engelska 

marknaden förklarar Nilsson. Den engelska marknaden tillhör den största golfmarknaden i Europa. 

Om vi lyckas med en bra etablering på denna marknad är vi därmed redo att ta oss an den största 

golfmarknaden i världen beskriver Nilsson. Den Nord Amerikanska golfmarknaden tillhör världens 

största golfmarknad. Att ta sig in på denna marknad kräver stora resurser men framförallt stor 

kunskap om hur man ska gå tillväga. Därav krävs det minutiöst förarbete innan dess att Galvin Green 

träder in på den amerikanska marknaden. Det krävs att man gör en noga informationsinsamling där 

man undersöker en mängd aspekter, därför om man hamnar i fallgropen på denna marknad kan de 

kosta Galvin Green oerhört med pengar och resurser, vilket man kan se andra företag har råkat ur för 

beskriver Nilsson. Men samtidigt kan marknaden generera till att Galvin Green blir en av de största 

aktörerna på marknaden, och det är denna drivkraft om att bli ett sådant företag som ger energi för att 

genomföra en såpass riskabel och krävande etablering. Nilsson förklarar att det alltid funnits en 

rädsla för att etablera sig i USA av flera skäl, men framförallt marknadens synsätt. Den juridiska 

delen i USA är oerhört svår och skiljer sig väsentligt mot det europeiska juridiska systemet. Men 

Nilsson beskriver att sedan 2011 har företagsledningen gått i tankarna att genomföra en etablering. 

Under hösten 2013 har de som mål att expander till den amerikanska golfmarknaden, och detta 

genom etablering av ett eget dotterbolag. Anledningen till val av etableringsform nämner Nilsson har 

och göra med att Galvin Green vill ha fullständig kontroll på försäljning och marknadsföring samt 

etablering av varumärket på den amerikanska golfmarknaden. Att överlåta denna process till någon 

underleverantör eller agent/ distributör är oerhört riskabelt och något som inte är värt att riskera 

förklarar Nilsson (Intervju, Nilsson, 2012-04-10). 

“En ekonomisk drivkraft och en vision om ökade volymer har lett till att Galvin Green lyckats genom 

åren”. 

(Intervju med Tomas Nilsson, 2012-04-10) 

Alla kunskap från tidigare etableringar som införsamlats genom åren ligger till grund för att 

företagsledningen nu år 2012 känner sig redo att äntra USA. Organisationen är under omvandling där 

fler resurser i form av nyanställningar och omvandling av organisationen skall genomföras. En sådan 

omvandling medför att Galvin Green har resurser att klara av en sådan pass stor expansion som 
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entrén på den amerikanska marknaden medför. Att utveckla och bygga ut huvudkontoret är också i 

enighet med att kunna klara av den utökade tillväxten i företaget som USA medför. Tidigare hade 

aldrig denna etablering kunnat ske i den utsträckning vi skall genomföra etablering på 2013 förklarar 

 ilsson. Att genomföra en etablering i enighet med sloganen ―We never Compromise‖ i U A kräver 

ett företag i den storlek vi befinner oss idag. Att kunna etablera ett dotterbolag som styrs från första 

kund är nu möjligt och innebär att vi också kan ha kontroll över vår första kund förklarar Nilsson 

(Intervju, Nilsson, 2012-04-10). 

4.1.3 Framtidsutsikter 

Under intervjutillfället spekulerar författarna till uppsatsen tillsammans med Nilsson om hur 

verksamheten ska kunna utvecklas till att uppnå en omsättning på 250 miljoner kronor. Nilsson 

förklarar då att han aldrig ser omsättningen i fokus utan vill bibehålla Galvin Green i den regi som 

det är idag men en god tillväxt och en lönsamhet. Lönsamheten är absolut det viktigaste i hela 

verksamheten och utan den kan inte Galvin Green överleva berättar Nilsson. Den asiatiska 

marknaden är något som är av intresse nämner Nilsson och kommer snabbt i på E-handel. Att 

etablera e-handel framöver i Galvin Greens regi kan medföra att vi kan äntra nya internationella 

marknader på ett helt annat sätt än vad som sker idag. Det kan gå snabbare att använda sig av sociala 

medier är också något som Nilsson lyfter fram som i framtiden kan vara av stor betydelse för 

verksamheten (Intervju, Nilsson, 2012-04-10). I intervjun med Christan Nilsson beskriver han att i 

framtiden finns det visioner om att etablera huvudkontor/dotterbolag i Kina som har hand om 

områdena Asien och Australien, samt att etablera ett dotterbolag i USA som har hand om den 

amerikanska marknaden. I Europa finns det planer även där på att tar hand om dessa marknader på 

ett mer kontrollerande och effektivt sätt. Varje bolag skall då ha eget lager och bedriva logistik 

därifrån. Detta för att underlätta för det svenska huvudkontoret samt att man skall slippa att frakta 

varor över hela världen (Intervju, Nilsson, 2012-04-04). 

”Galvin Green vill hellre genomföra sin internationalisering sakta och stegvis och därigenom skaffa 

sig kunskap om omvärlden innan de går fortare fram” 

(Intervju med Christian Nilsson, 12-04-04) 
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4.2 Munktell Group 

Munktell är ett företag med en solid historia som sträcker sig till början av 1800-talet. Munktell AB 

grundandes i Grycksbo år 1815 och var den första svenska tillverkaren av filterpapper för filtrering 

och separering för analytiska ändamål. Idag är Munktell en av Sveriges ledande företag inom 

tillverkning av filtrerings- och separations filter. Företaget är nischat mot filterpapper inom 

laborations- och medicinteknik med allt ifrån sjukvårdsprodukter, industriella produkter, luftfilter, 

andningsfilter till respiratorer etc. (www.munktell.com). Munktell är ett gammalt och välstrukturerat 

företag med stora kunskaper inom filterpappersbranschen. Munktell är etablerade över hela världen, 

där ibland Tyskland, Spanien, USA, Indien, Afrika, Australien etc. Produkterna är otroligt 

eftertraktade då marknaden inom detta område är stor och användningsområdet är mycket specifikt. 

Genom att bedriva försäljning genom att använda sig av agenter runt om i världen samt etablerade 

dotterbolag på utländska marknader kan Munktell behålla en stark kontroll på organisationen även 

om företaget växer (www.munktell.com). Sedan starten 1815 har koncernledningen styrt 

produktionen och försäljningen från huvudkontoret i Falun utan några stora framgångar. Från dess att 

den nuvarande ägaren Gustav Kyrk tog köpte upp företaget år 1992 har Munktell stått inför en 

ständig utveckling, där Munktell har gått från 14 miljoner SEK i omsättning år 1992 till 109 miljoner 

år 2010. I samband med att Kyrk tog över företaget har verksamheten också förändrats och 

utvecklats internationellt. Sedan 1992 bedrivs verksamheten under namnet Munktell Group 

(www.munktell.com). 

4.2.1 Munktells ökade internationella engagemang 

Företaget Munktell med ägaren och Vd:n Gustav Kyrk i spetsen har idag en stadig tillväxt i 

verksamheten och sedan år 1992 har företagsledningen alltid ögonen öppna för nya marknader och 

kunder. Detta har bidragit till att Munktell etablerat dotterbolag i Tyskland och USA för att förstärka 

företagets status på dessa marknader beskriver Kyrk vid intervjutillfället. I Tyskland finns det idag 

både en produktionsanläggning samt ett försäljningskontor, vilket företagsledningen även har som 

mål att etablera även i USA. Det amerikanska dotterbolaget har nämligen i dagsläget enbart ett 

försäljningskontor men räknar med att etablera en produktionsanläggning under år 2012. Resterande 

marknader och kundnät utvecklas genom agenter som verkar inom respektive marknad. Agenterna 

har ett nära samarbete med företagsledningen för att ständigt upprätthålla om förändringar och 

villkor på respektive marknad. Under intervjutillfället beskriver Kyrk att allting utvecklas i enighet 

med att Munktell kan skapa största möjliga kontroll över respektive marknad. Företagets nuvarande 
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ägare Gustav Kyrk gick under 1960-talet industriell ekonomi på Lidköpings universitet. Efter sin 

examen fick Kyrk en anställning på Exportrådet i Tyskland där han arbetade under fem års tid. 

Under denna period skapade sig Kyrk ett gediget kontaktnät på den tyska marknaden och efter sin 

anställning värvades Kyrk av ett tyskt pappersföretag med ansvar om försäljningen på den tyska 

marknaden. Denna anställning skulle dock inte bli långvarig då pappersföretaget drabbades av en 

kraftig förlust och ställdes inför en försäljning. Kyrk uppmanades att köpa det tyska företaget och tog 

chansen efter att han insåg potentialen med filterpappstillverkning och företagets speciella nisch. 

Kyrks uppköp av det tyska pappersföretaget skulle leda till att bolag Munktell Group bildades 1992. 

År 1994 köpte Kyrk upp det tyska pappersföretaget som tillverkade en specialfilterpapp ämnad för 

filtrering inom laboration och medicinteknik, vilket är i enighet med Munktells filterpapper idag. 

Detta var bolagets första internationella etablering, vilket skedde relativt snabbt från dessa att Kyrk 

köpte upp Munktell AB. Gustav Kyrks stora kontaktnät i Tyskland, från tiden på det tyska 

Exportrådet, i kombination av medvetenhet om hur den tyska marknaden fungerade, bidrog till att 

uppköpet blev oerhört lyckat beskriver Kyrk under Intervjutillfället. Genom att genomföra ett 

företagsförvärv av det tyska bolaget kunde Kyrk dra nytta av det tyska företagets dåvarande 

varumärke som var välkänt på marknaden. Likaså kunde Kyrk därmed använda sig av det redan 

etablerade kundnätet och orderstocken som de tyska företaget utvecklat. Successivt köpte Kyrk 

genom Munktell Group upp mer aktier i det tyska bolaget som ledde till att Munktell år 2003 stod 

som ensam ägare för den tyska filterpappstillverkaren. Vid detta skede beskriv Kyrk att ett namnbyte 

låg rätt i tiden då det tyska bolaget bytte namn till Munktell. Ett tyskt dotterbolag var ett faktum och 

genom en omstrukturering av det tyska bolaget kunde Kyrk tillsammans med personal från Munktell 

i Sverige utveckla det tyska pappersföretaget till ett väl stadgat dotterbolag på den tyska marknaden. 

4.2.2 Munktell utvecklar marknadskunskapen  

Vid företagsförvärvet uppstod en stor kulturkrock beskriver Kyrk under intervjun. Fortsättningsvis 

beskriver Kyrk att kulturkrocken hanterades genom att anpassa det tyska dotterbolaget utefter den 

tyska företagskultur som rådde när den tyska företagsledningen styrde företaget. Med hjälp av de 

erfarenheter Kyrk införsamlat från sina år på exportrådet i Tyskland kunde de stora kulturskillnader 

som uppstod hanteras. Vid intervjutillfället med Munktell beskriver företagets VD Gustav Kyrk och 

Wilhelm Kyrk som är Sale & Marketing Manager att Munktell ständigt utgår ifrån att ―växa i 

kostymen‖ vid etablering på en ny marknad. Munktells motto är ―All business, is local‖. Med detta 
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beskriver Gustav och Wilhelm att Munktell utgår vid varje nyetablering vid inträde på en ny 

marknad efter det behov marknaden kräver. Att anpassa sig till marknadens förutsättningar och de 

krav kunden ställer är a och o för att lyckas med en etablering. Munktell tar alltid hjälp av extern 

operativ kompetens vid nyetableringar och ser alltid till att varje försäljningsrepresentant i respektive 

land ursprungligen är från landet och vet hur den inhemska marknaden fungerar. Gustav Kyrk 

beskriver att om en utländsk försäljare träder in på exempelvis den amerikanska marknaden och ska 

sälja produkter med en halvknackig engelska med utländsk brytning resulterar affären i 99 procent av 

fallen med att kunden avviker från köpet. Kyrk berättar att det därför alltid är av stor vikt att 

Munktells produkter representeras av lokala säljare som genomför affärer med en ―lokal prägel‖ 

medan bolagsstyrningen sköts från huvudkontoret i Falun (intervju, Munktell Group). Sedan 

förvärvet av det tyska företaget har verksamhetens internationella utveckling expanderat kraftigt. 

Inom Europa har företaget ingått Joint venture med ett franskt pappersföretag, Filter Fiorini. Likaså 

var det tänkt att Munktell skulle etablera verksamheten i enighet med det franska Joint Venture 

etableringen vid ett inträde på den spanska marknaden. Men på grund av relationen mellan Munktell 

och den spanska kontaktföretaget som skulle ingå Joint Ventur skap inte stämde överens valde Kyrk 

att bryta en sådan etablering på den spanska marknaden. Vid inträde på övriga marknader har 

Munktell valt att etablera kontakt med agenter som skall representera Munktells produkter i 

respektive land. Denna strategi har varit verksam vid inträde både i övriga Europa samt Asien, 

Australien, Afrika och Nord & Sydamerika. (Intervju, Kyrk, 2011-11-09a).  Vid inträde på olika 

marknader har man valt att stationera sig på det marknader med störts utvecklingspotential beskriver 

Wilhelm Kyrk (Intervju, Kyrk, 2011-11-09b). Att ställa upp och närvara på branschmässor har 

bidragit till att Munktell har kunnat utveckla relation med agenter från olika länder men även kunna 

göra Munktells produkter kända utöver hela världen. Att närvara på mässor beskriver Kyrk vid 

intervjutillfället har varit en bidragande orsak till den internationella utveckling företaget har stått 

inför sedan etableringen av dotterbolag i Tyskland på 1990-talet (Intervju, Kyrk, 2011-11-09b). 

Munktells etablering i USA 

Efter en bransch/marknadsundersökning kom Munktell fram till att det fanns vissa marknader med 

stor utvecklingspotential för försäljning av företagets produkter. Marknadsundersökningen visade att 

det fanns företag som levererade liknande produkter likt Munktell. Kyrk beskriver att det visade sig 

att det inte fanns något företag på någon utav marknaderna som hade ett fullständigt sortiment i 

enighet med Munktells filterpappssortiment. Vidare fanns det företag som beställde varor av 
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Munktell och sålde vidare på den amerikanska marknaden. Munktell såg därför ett ypperligt tillfälle 

att säkra sin handel i USA och valde att etablera en egen verksamhet, genom dotterbolag. Inför 

etableringen i USA fanns det många frågetecken som var tvungna att besvaras. Därför beskriver 

Kyrk att Munktell tog hjälp av extern kunskap för att utreda de flesta frågor. Exportrådet i Chicago 

var en aktör som var till stor hjälp då de länkade samman Munktell med advokater, viss personal, 

myndigheter och det amerikanska skatteverket. 

“Har du inte tänkt igenom en etableringsplan springer du in i väggen som det bara sjunger om det”  

(Intervju med Gustav Kyrk, 2011-11-09) 

4.2.3 Framtidsutsikter 

Eftersom Munktell kontinuerligt expanderar och blir större valde de att vid etableringen i USA 

strukturera om koncernen för att säkerställa kontrollen övers alla dotterbolag. Gustav avsatte sin 

ledande position i dotterbolagen och tillsatte en ny ansvarstagare för dotterbolagen. Han själv sitter 

nu endast som VD för moderbolaget och styr koncernen därifrån. De tillsatte även en 

koncernredovisare för att kunna ha kontroll över alla bolag inom koncernen. Kyrk säger upprepande 

gånger att framförallt kontroll är en viktig del när ett företag växer internationellt. Vid etableringen 

på den amerikanska marknaden berättar Kyrk vid intervjutillfället att företagsledningen kände att 

verksamheten började bli så pass stor globalt att något var tvunget att ändras för att behålla den 

kontroll de ville ha. Därför bytte verksamheten struktur och ändrade på ledningen i dotterbolagen för 

att kunna klara av ytterligare expansionen. Organisationen och affärssystemet ändrades liksom nytt 

huvudkontor och lager i Falun i Sverige. På så sätt kan därmed verksamheten fortsätta att växa med 

fler utländska dotterbolag och tillverkningsställen världen över, samtidigt som kontrollen kan finnas 

kvar i framtiden beskriver Kyrk (Intervju, Kyrk, 2011-11-09a). Den Asiatiska marknaden är nästa 

stora expansion och den är planerad till år 2013. Både Wilhelm Kyrk och Gustav Kyrk ser fram emot 

att växa internationellt i framtiden där både en tillverkning i USA och dotterbolagsetablering i Asien 

ligger inom en snar framtid (Intervju, Kyrk, 2011-11-09b).  

4.3 Nordic Stream 

Nordic Stream är ett företag vars huvudkontor ligger i Klavreström, en liten stad mitt i södra Sverige 

med en omsättning på 54 miljoner kronor. Företaget har genomgått en något annorlunda 

företagsutveckling tillskillnad mot många andra företag i Sverige. Historien går att härleda lång 
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tillbaka i tiden, men Nordic Streams nuvarande affärsstrategi härleds till början av 1990-talet då ett 

nytt ägarskap kom in i bilden efter det att verksamheten gått i konkurs. Nordic Stream är ett 

tjänsteföretag fokuserad mot att utveckla städ- och rengöringsprodukter framförallt inom Microfiber 

för den globala marknaden. Företaget utvecklar och säljer utveckling av städprodukter, anpassade 

efter behov och funktion. Därmed säljer inte Nordic Stream städprodukter utan enbart står för 

utvecklingen. Nedan presenteras material utifrån intervjun med Lars Larson som är Nordic Streams 

nuvarande VD. Swich som företaget ursprungligen hette startades av en tysk grundare som såg 

möjligheterna med att starta ett städbolag i Sverige under 1970-talet. Han hade tidigare jobbat med 

olika städprodukter i Tyskland och ville ta med denna idé till Sverige. Företagets huvudfokus vid 

denna tidpunkt var att sälja fönsterskrapor till den professionella städmarknaden. Efter att företaget 

etablerat sig på den Svenska marknaden utvecklades en ny produkt tillsammans med 

städproduktsföretaget Nilfisk AB. Denna produkt blev företagets nya basprodukt. Produkten var en 

flatmoppsteknik som blev revolutionerande på ett som har gjort att den används än idag bland 

diverse städföretag. Flatmoppstekniken byggde på ett unikt framtaget skaft i kombination med en 

Microfiberduk, vilket var ett alternativ till dåvarande dammsugare och andra rengöringsprodukter av 

golvytor. Tyvärr är det inte enbart en bra produkt som krävs för att ett företag skall lyckas och 

företaget gick i konkurs i slutet av 80-talet. Vid intervjutillfället beskriver Larson att denna produkt 

skulle ligga som bas för företaget Swichs utveckling i framtiden.  En av anledningarna till företagets 

nedgång var att ägaren var ovillig att dela med sig av ansvaret av företaget på andra individer 

beskriver Larson. En andra faktor till nedgången berodde på företagets val av strategi både gällande 

val av bransch till produktförsäljning samt marknadsval. 

4.3.1 Nordic Streams ökade internationella engagemang  

Under intervjutillfället beskriver Larson att entreprenören Rolf Nilsson köpte upp resterna av 

konkursboet för att sedan år 1989 starta upp företaget i ny regi. Vidare beskriver Larson att Rolf 

Nilsson valde att fokusera försäljningen mot proffsmarknaden inom städ och rengöring och mindre 

mot konsumentmarknaden som utgörs av försäljning genom Retailbranschen. Företaget började nu 

arbeta internationellt och över norden genom att Rolf började sälja produkterna till Norge, Danmark 

och Finland och Frankrike samt några länder utanför EU, speciellt inom den offentliga sektorn där 

företaget såg en stor tillväxtmöjlighet. Larson beskriver att Nilsson inte tog aktivt del i det operativa 

bolaget utan anställde personal istället, t.ex. en extern VD. Tyvärr fanns det heller ingen drivkraft till 

att utveckla nya produkter och bolaget tvingades efter en tid till en företagsrekonstruktion år 1996. 
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Under denna tidpunkt kom Larson in i bilden och tog över ledarrollen i företaget. I samband med 

detta köpte även två anställda i den dåvarande företagsformen in sig i företag. Den ena utav dessa var 

specialist på Microfiber och hade varit med sedan starten och utvecklingen av detta material inom 

verksamheten. Den andre aktieägaren hade stora kunskaper om logistik framförallt mot 

internationella marknaden. Dessa två nya bolagsägare i kombination med Nilsson och en ny VD lade 

grund till Nordic Streams nuvarande organisation. Det var i detta skede som Nordic Stream 

utvecklades i den karaktär och regi som företaget står för idag.  Lars beskriver vidare att efter att 

företagsrekonstruktionen lyckades gick Larson in som operativ VD i samband med att den andra 

VD:n slutade. Som ny VD började han genomföra förändringar och satsa mer på produktutveckling 

än tidigare. Redan sitt första år som VD började Larson ta de första stegen mot en 

internationalisering. Detta för att han såg möjligheterna inom exporten men även för att han ansåg att 

företaget inte längre kunde vara konkurrenskraftigt i Sverige. Detta med anledning av att två företag i 

Kina kopierat företaget och deras produkter rakt av. Vilket förändrade prisbilden på marknaden i 

Sverige. Företaget var nu tvunget att ändra inriktning för att kunna överleva, en radikal omvandling 

inom produktion, organisation och på marknads fokus skedde. 

4.3.2 Nordic Stream utvecklar marknadskunskapen 

År 2005 beskriver Larson att företaget tog kontakt med ett danskt företag som skulle ta över personal 

och organisation Detta danska företags nätverk använde Nordic Stream sedan för att komma i 

kontakt med den internationella marknaden. Företaget såg nya tillväxtmöjligheter och byggde nu upp 

en ny marknad för att tillverka sina produkter i Kina.  Ett nytt koncept bildades och produkterna blev 

nu helt kundanpassade för exportmarknaden. Nordic Stream gick nu från att vara ett tillverkande 

företag till att utveckla specifika produkter till kund. Larson påpekar att företaget nu gick ifrån fokus 

på den professionella marknaden till fokus på konsumenten direkt och den offentliga marknaden. 

”Man måste göra sin hemläxa, annars finns det chans att man inte hänger med längre”  

(Intervju med Lars Larson, Nordic Stream, 2012-04-26) 

Men för att stå fortsatt konkurrenskraftiga så var de också tvungna att ta bort det gamla sortimentet 

av produkter som hade blivit kvar sedan upp köpet av bolaget. Detta för att utveckla nya egna 

produkter och behålla de som hade störst potential att passa på tillväxtmarknaden.  För att kunna 

etablera nya kundkontakter så började Nordic Stream att exponera sig själva på olika mässor, bland 

annat mässan PLA i Amsterdam. År 2006 ingick Nordic Stream ett samarbete med en kund på den 
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franska marknaden. Företaget uppgick nu till en omsättning på 6 miljoner kronor vilket medförde att 

företaget fick nya kompetenser. Efter att ha etablerat sig på den franska marknaden blev fokus på att 

utveckla och sälja tjänster istället för produkter. Eftersom själva konsumenten nu hade blivit än mer 

viktig för Nordic Stream då de nu sysslade med teknisk produktutveckling var de tvungna att göra en 

lokal anpassning på den internationella marknaden. Larson beskriver att de gjorde detta genom att 

utveckla en tjänst med fokus på hemförsäljningspartyn. Denna tjänst utvecklades tillsammans med 

deras franska kund och hade en inriktning på kem- och parfym produkter. Tjänsten drevs med 

framgång i Frankrike och Larson började tillsammans med partners titta på nya möjligheter på den 

amerikanska marknaden. År 2008 hade Nordic Stream nu nått en omsättning på 54 miljoner och 

börjat bygga upp en försäljningsvolym. Företaget hade dock bara en Svensk kund, vilket gjorde att 

den största delen av försäljningen skedde utomlands. Larson beskriver att därefter att den marknad 

där Nordic Stream såg störst tillväxt möjlighet var på hemförsäljningspartyn och valde där efter att 

satsa på länder som detta var populärt hos, ett av dessa länder var USA. För att nå kunderna på dessa 

marknader valde Nordic Stream att punktmarkera dem. När detta väl var genomfört så var de väldigt 

tydliga med att få fram budskapet till kunden att de sysslade med produktutveckling. 

Marknadsföringen på den amerikanska marknaden var likt den franska då de även här började jobba 

med lokal anpassning. Denna gång genom att skicka ut olika träboxar med information till kunderna 

i ett marknadsföringssyfte. Träboxarna gav ett kvalitativt och innovativt intryck till de amerikanska 

kunderna som blev nyfikna på vad Nordic Stream hade att erbjuda dem. Det kvalitativa och 

innovativa intrycket som träboxen tillsammans med informationen gav kunden uppfattningen om att 

det var teknisk produktutveckling som Nordic Stream sysslade med. År 2010 drabbades dessvärre 

Nordic Stream av ett mindre nederlag då deras franska kund tappade i försäljning och omsättningen 

sjönk till 28 miljoner kronor. 

4.3.3 Framtidsutsikter 

Nordic Streams planerar att inom de kommande fem åren utveckla produkter med högre kvalitet och 

högre status. Nästa steg är att utöka sin närvaro på den utländska marknaden och försöka komma så 

―nära‖ kunden som möjligt. Detta sker genom att engagera sig ytterligare på mässor och binda en 

närmare relation med befintliga kunder. Företaget har alltid haft långa ledtider, detta eftersom de 

utvecklar olika tjänster och produkter. Ett av målen blir därför att minska ledtiderna vilket 

förhoppningsvis hjälpa dem att uppnå en omsättning på 100 miljoner kronor om fem år. 
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5.0 Analys 

I uppsatsens analyskapitel kopplas den teoretiska referensramen samman med intervjuerna som 

presenteras i det empiriska kapitlet. Analysen fokuseras mot att analysera uppsatsens tre fallföretag i 

relation till varandra och i relation till Uppsalamodellen och Born Globals- teorier. 

5.1 Kunskap genom närvaro på den internationella marknaden 

Johanson & Vahlne (1977) beskriver att utgångspunkten i Uppsalamodellen bygger på att företag 

utvecklar, kombinerar och använder resurser som avspeglar ett samspel mellan kunskapsutveckling 

och utlandsengagemang. Dessa aspekter är avgörande faktorer i hur väl en internationell process 

inom en verksamhet utvecklas över tiden. Vidare redogör Hörnell, Johanson & Widersheim-Paul 

(1975) att kunskap om internationalisering och etableringslandet i fråga är en viktig faktor som 

påverkar etableringsfasen. Kunskapen är därmed en variabel som bestämmer i vilken grad företag 

engagerar sig internationellt, desto mer kunskap om marknaden ett företag besitter leder till att 

verksamheten engagerar sig desto mer internationellt. Uppsalamodellen tar ståndpunkt i att ett 

företags internationella engagemang bestäms av företagets kunskap om marknaden, som kan 

härledas till de erfarenheter ett företag har på marknaden. Utifrån denna utgångspunkt bidrar det till 

att företag agerar med försiktighet och osäkerhet på marknader med större avstånd gentemot 

hemmamarknaden. Vidare bidrar det också till att företag agerar med försiktighet i de utmaningar 

som ett nytt etableringsland leder till. Med anledning av detta påverkas en verksamhets 

internationaliseringsprocess av ett index kallat kort ‖psykiskt avstånd‖ som avspeglar hur ett företag 

under internationaliseringsprocessens gång påverkas av det psykiska avståndet till 

hemmamarknaden. Johanson & Vahlne (1977) framhäver att det psykiska avståndet är relaterat till 

marknader som ligger kulturellt, språkmässigt och utbildningsmässigt nära hemmamarknaden. 

Genom att verksamheten närvarar på en internationell marknad som har ett kort avstånd till 

hemmamarknaden leder detta till att verksamhetens kunskapsbas utvecklas. Detta i sin tur medför att 

verksamheten därmed känner en säkerhet och mognad av att penetrera marknader med längre 

psykiskt avstånd relaterat till hemmamarknaden (Hörnell, Johanson & Widersheim-Paul, 1975). 

Teorierna om kunskap genom närvaro på internationella marknaden relaterat till psykiskt avstånd 

kan härledas till uppsatsens empiriska studie, som påvisar att de tre fallföretagen har olika anpassade 

engagemang på den internationella marknaden. Detta bidrar till att kunskapen om den internationella 

marknaden utvecklas i olika takt och grad beroende på företag. Av det empiriska kapitlet framgår det 

att Galvin Green utvecklade sin kunskap genom att i initialskedet enbart fokusera verksamheten mot 
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hemmamarknaden i Sverige. Detta med bakgrund av att säkerställa en trygg etableringsprocess 

genom att penetrera hemmamarknaden mot att bygga upp ett starkt varumärke. Larson beskriver vid 

intervjutillfälle att företagets insatser på hemmamarknaden skulle fokuseras till 100 procent. Genom 

att fokusera insatserna till 100 procent på hemmamarknaden kunde Galvin Green bygga upp ett 

varumärke som genomsyrar kvalitet, funktion och design på ett unikt sätt. Denna strategi medförde 

att Galvin Green utvecklade en kunskapsbank om hur företaget skulle etablera sig på utländska 

marknader. Att fokusera på en marknad i taget bidrar till att Galvin Green kunde skapa en kontroll 

över verksamheten och därmed känna sig säker och mogen inför framtida marknadsetableringar. 

Eftersom kontroll är en viktig aspekt i Galvin Greens internationalisering medför det att deras 

etablering utomlands kännetecknats av en stegvis etablering där närliggande marknader har varit i 

fokus vid ett första skede.  

Vid intervjun med Munktell framgår det av empirikapitlet att kontroll över marknaden är en viktig 

aspekt vid verksamhetens internationalisering. Munktells kontroll kan härledas till hur kunskapen 

inom verksamheten utvecklas relaterat till utveckling av kunskapen på marknaden. Desto mer 

kunskap om hur företaget ska agera på varje enskild utländsk marknad, desto mer bidrar det till att 

Munktell därmed kan skapa större kontroll och insikt. I empirikapitlet beskrivs det utifrån intervjun 

att Munktell ständigt utgår ifrån att ‖växa i kostymen‖ vid etablering på en ny marknad. Munktells 

motto är att ‖All business is local‖, vilket betyder att Munktell alltid utgår ifrån en inställning att 

anpassa verksamheten efter den lokala marknadens förutsättningar. Det är därmed naturligt för 

verksamheten att penetrera marknader med kort psykiskt avstånd avseende kultur, språk och 

utbildning i ett förstaskede och efter hand utveckla den internationella expansionen succesivt till 

marknader med längre psykiskt avstånd efterhand med att kunskapen utvecklas i företaget. Mellan 

dessa två företag finns det likheter gentemot kunskap i relation till kontroll vid internationaliseringen 

av företagens verksamheter. Nordic Streams internationella etablering skiljer sig från de andra två 

fallföretagen gällande kunskapsutveckling relaterat till marknader med kort psykiskt avstånd. Nordic 

Stream är ett tjänsteföretag och anpassar sig enbart mot en kundanpassad marknad, vilket betyder att 

verksamheten utvecklar kunskapen utifrån den enskilda kunden och inte efter en marknad med kort 

psykiskt avstånd. Detta betyder att företaget har valt att inte fokusera på det psykiska avståndet till 

hemmamarknaden, utan istället fokusera etableringen mot vart i världen kunden befinner sig. 

Kunskap utvecklas därför inte genom närvaro på en specifik marknad, utan bygger på en 

kunskapsutveckling relaterat till den specifika kunden. Därmed går det inte att relatera det korta 



51 | S i d a  

 

psykiska avståndet som en avgörande faktor till val av de marknader internationell som Nordic 

Stream etablerar sig på. Vidare beskriver Larson att Nordic Streams kunskapsutveckling bygger till 

stor del på tidigare erfarenheter baserat på att företaget verkat inom städmarknaden en längre tid 

samt att de anställda i organisationen besatt internationell erfarenhet.  

5.2 Entreprenörens tidigare erfarenheter och nätverk  

Till skillnad från Uppsalamodellen beskriver Hollensen (2007) att utnyttja befintliga 

nätverkskontakter vid en etablering på en ny marknad kan vara till fördel, då man utgår ifrån att 

penetrera en internationell marknad med hjälp av nätverk och tidigare erfarenheter istället för att 

undgå en succesiv linjär process. Att utnyttja befintliga nätverk beskrivs som 

internationaliseringsstrategin Born Globals och betyder att entreprenören och individerna inom ett 

företag har tillgång till ett internationellt nätverk samt att de innehar internationell erfarenhet 

(Hollensen, 2007). Istället för att utveckla kunskap om den lokala marknaden som Galvin Green och 

Munktell gjorde beskriver empirikapitlet att Nordic Stream istället använder det externa nätverk som 

en resurs i kombination till tidigare erfarenheter vid verksamhetsetableringar internationellt. 

Företaget genomförde en företagsrekonstruktion, vilket medförde att Rolf Nilsson fick utnyttja sitt 

externa nätverk. Nätverket var för Nilsson en viktig del i att företaget idag fortlever. Genom att 

använda sitt internationella nätverk medförde att företaget fick in extern personal som hade 

erfarenhet inom städbranschen, internationell handel och logistik. Anledningen till 

företagsrekonstruktionen var för att Nilsson saknade motivation och drivkraft att utveckla 

verksamheten. Petersen, Pedersen, Lyles (2008) beskriver att vid internationalisering av Born 

Globals- företag kan det uppstå kunskapsluckor, detta för att entreprenören lägger större kraft på 

tidigare idéer och företeelser istället för att ta till sig ny information. Det externa nätverket som lyftes 

in i Nordic Stream bidrog till att kunskapsbasen kunden utökas och att företaget därefter kunde nå en 

snabb global expansion och tillväxt på den internationella städmarknaden. Boter & Holmquist (1996) 

lyfter fram att inom ett Born Globals- företag redogörs kunskapen som en central resurs som i ett 

tidigt skede finns hos företagets individer, vilket är en förklaring till att företaget kan 

internationaliseras snabbt. Jämfört med Galvin Green och Munktell som utvecklar kunskapen genom 

närvaro på en internationell marknad använder Nordic Stream kompentensen och kunskap hos de 

anställda i företaget. Där av kan Nordic Streams etablering på en utländsk marknad ske i snabbare 

takt och på andra villkor.  
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Snyder & Cummings (1998) beskriver att en snabb expansionstakt också kan leda till nackdelar som 

motsäger Born Globals- teorier och entreprenörens kunskap. En expansion kan leda till en blindhet 

även om entreprenören besitter tidigare erfarenheter. Denna blindhet kan leda till okunskap och 

osäkerhet baserat på att företaget inte ser vad som sker med den internationella utvecklingen utan 

förhåller sig till sina tidigare erfarenheter. I Nordic Streams fall ledde en blindhet för den 

internationella utvecklingen till att internationella konkurrenter kunde stå sig starkare än Nordic 

Stream. Detta tack vare att två kinesiska företag kopierad företagets produkter rätt av och kontaktade 

Nordic Streams kunder för att sälja produkterna till ett mer konkurrenskraftigt pris. Denna blindhet 

ledde till att Nordic Stream utvecklades till den regi som verksamheten ämnas idag, att enbart 

utveckla städprodukter för den internationella marknaden och den enskilda kunden. Det är därför 

viktigt att inte förvänta sig att en tidigare internationell erfarenhet hos entreprenören nödvändigtvis 

betyder att riskerna och osäkerhet som uppstår med en internationalisering reduceras (Snyder & 

Cummings, 1998). Som det tidigare nämnts i analysen verkar Galvin Green och Munktell efter 

kontroll relaterat till kunskapen som utvecklas genom närvaro på en internationell marknad. Nordic 

Stream är ett tjänsteföretag och anpassar sig enbart mot en kundanpassad marknad, vilket betyder att 

verksamheten utvecklar kunskapen utifrån den enskilda kunden och inte efter en marknad på 

grundval av tidigare erfarenheter. Det medför att kunskapen måste finnas hos individerna inom 

företaget innan dess att verksamheten går internationellt beskriver (McDougall, Shane & Oviatt, 

1994). I relation till Nordic Stream hade entreprenörerna Nilsson i Galvin Green och Kyrk i Munktell 

inga tidigare erfarenheter från internationalisering av en verksamhet på utländska marknader. 

Därmed kan det utifrån empirin läggas märke till att de tre fallföretagen etablerar sig på en utländsk 

marknad på grundval av olika kunskapsnivåer och villkor. Det kan också fastslås utifrån intervjuerna 

med respektive fallföretag att dess internationalisering förorsakades av olika syften. Av intervjuerna 

framgår det att Galvin Green och Munktell inte drog nytta av entreprenörens nätverk i den mån likt 

Nordic Stream för att nå en snabb global expansion. Därmed kan de tre fallföretagens 

bakomliggande kunskaper och verksamheternas internationella utveckling genom en analys sättas i 

relation till vad Uppsalamodellen och Born Globals- teorier lyfter fram. Mathews & Zander (2007) 

beskriver att Born Globals- teori fokuserar inte enbart mot att beskriva ett företags 

internationalisering likt en process utan istället fokuserar på hur internationaliseringen äger rum och 

varför. Vidare redogör McDougall, Shane & Oviatt (1994) att till skillnad från Uppsalamodellen som 

ses som en aktör och en beslutsfattande enhet fokuserar Born Globals- företag på individen och 



53 | S i d a  

 

framförallt entreprenören som den viktiga aktören och beslutsfattaren. Enligt Andersen (1993) är det 

en svaghet att Uppsalamodellen inte lyfter fram bakomliggande faktorer till en internationalisering 

som är relaterat till hur och varför internationaliseringen äger rum. 

5.3 Företaget utvecklar marknadskunskapen 

Melén (2010) beskriver att ett företags utlandsetablering är relaterade till företagets kunskap om 

utländska marknader. Johanson, Blomstermo & Pahlberg (2002) beskriver att kunskap och 

marknadskännedom är en viktig faktor inom internationellt företagande. Att vara medveten och 

uppdaterad om hur marknaden ser ut är en grundfaktor att ta ställning till vid en internationalisering. 

Om man inte är medveten och innehar kunskap om den nya marknaden beskriver Johanson & 

Wiedersheim- Paul (1975) att det kan leda till osäkerhet i etableringsfasen. Bristen på 

marknadskunskap är en utav de största hindren vid etablering av den första utlandssatsningen. För att 

osäkerheten inte skall uppstå behöver man alltså kunskap om den enskilda marknad man skall 

etablera sig på redogör Johanson och Widersheim-Paul (1975). Av vad som framgår i det empiriska 

kapitlet anpassar sig både Munktell och Galvin Green mot den lokala marknadens förutsättningar. 

Kyrk beskriver att Munktell anpassar varje etablering på en ny marknad efter den lokala marknadens 

behov och krav. Detta medför att verksamheten tog hjälp av externa resurser i form av lokala 

advokater och säljare med amerikanskt ursprung vid en entré på den amerikanska marknaden. 

Genom att göra detta skapar de sig en kunskapsbas i företaget som de har nytta av vid den fortsatta 

expansionen i landet. Galvin Green har däremot en mer kontrollinriktad marknadskunskap då de 

genomfört en mer riskfri etablering tack vare att företaget vill skapa kontroll över organisationen och 

marknadsetableringen innan dess att man äntrar en ny marknad. Marknadskunskapen relaterat till en 

specifik marknad skapas därmed genom noga analyser av den enskilda marknaden och dess 

golfutövande. För dessa analyser tar Galvin Green hjälp av externa resurser. Nilsson beskriver att 

genom att skapa kontroll över verksamheten, personalen, produkter samt kundhantering på varje 

marknad genomsyrar hela verksamheten oavsett i vilket land en etablering genomförs. Detta för att 

alltid kunna sträva efter företagets motto ‖We never compromise‖. Enligt Johanson, Blomstermo & 

Pahlberg (2002) styrs och begränsas ett företag av olika omständigheter utanför företagets kontroll. 

Vissa forskare påstår att denna syn på kontroll är allt för voluntaristisk, vilket menas att synen på 

omständigheter är tvärt emot, dvs. att företag inte styrs och begränsas av olika omständigheter 

utanför företagets kontroll. Ett företag är därmed inte begränsat av omständigheter som exempelvis 

tillgång till kapital eller speciella marknadsförutsättningar. Invändningarna på dessa aspekter påstår 
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att modellen är en förenkling av verkligheten och återspeglar därmed inte en tillräckligt rättvisande 

bild av verkligheten (Melén, 2010). Vidare beskriver Melén (2010) att Born Globals- företag 

kännetecknas av att de inriktar sig på förutsägbara framtida situationer under 

internationaliseringsprocessens gång. Ett exempel på detta kan vara att företaget redan har förberett 

en internationell strategi och är där med inte är rädda för att ta de risker som en internationalisering 

medför. Detta kan härledas till Nordic Streams internationalisering, relaterat till det som Larson 

framhäver, att de inriktar sig på kunskap om den enskilda kunden och inte om den enskilda 

marknaden. Nordic Stream anpassar alltså marknadskunskapen på kundnivå och inte marknadsnivå. 

Deras angreppssätt går inte att relatera till några förutbestämda strategier utan istället relateras till 

vart kunderna verkar geografiskt. Vidare kan det fastslås utifrån intervjuerna med de tre fallföretagen 

att samtliga utav företagen arbetar med utveckling av långsiktiga etableringsplaner för den 

internationella marknaden. Nilsson beskriver vid intervjutillfället att Galvin Green ständigt utvecklar 

en plan över verksamheten avseende en femårsperiod. Vidare poängterar Kyrk att Munktell förhåller 

sig till en utarbetad plan internationellt avseende en 15 års period. Vid intervjutillfället presenterar 

Larson att Nordic Stream arbetar med en fem års plan. Dessa strategier går att relatera till Born 

Globals- teorier och motsätter sig Uppsalamodellen i det avseende att marknadskunskapen skapar 

kontroll och kunskap som medför att en verksamhet utvecklas internationellt. I relation till 

Uppsalamodellen som Johanson, Blomstermo & Vahlne (2002) beskriver i uppsatsen kapitel 

angående invändningar mot Uppsalamodellen är det själva handlandet i sig som är lärdomen av de 

fallgropar och svårigheter som dyker upp när verksamheten ger sig ut på okända marker. Det skapar 

insikter om hur kunder och marknaden i sig fungerar, vilket Born Globals- teorier hävdar likvärdigt. 

Vidare poängterar Johanson, Blomstermo & Vahlne (2002) att handlingsplaner och strategier för en 

internationell utveckling är mindre relevant vilket det framgår av fallföretagen utifrån empirikapitlet 

snarare är tvärtom.  

5.4 Företaget ökar sitt internationella engagemang 

Enligt Johanson & Widersheim-Paul (1975) utvecklade ett företag sin utländska verksamhet 

successivt och stegvis över en tid. Detta tankesätt genomsyrar Uppsalamodellen och beskrivs likt en 

fyrstegsprocess eller etableringskedja där ett företags verksamhet går från export till tillverkande 

företag. Enligt Johanson & Widersheim-Paul (1975) börjar ett företag sin internationella verksamhet 

genom att bedriva export. Det sker i form av att engagera sig internationellt och komma i kontakt 

med nya marknader. Att komma i kontakt med nya kunder, leverantörer och andra aktörer samt 
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bygga upp säljkanaler är ett steg i att införskaffa information om marknaden samtidigt som 

engagemanget på marknaden utökas (Melén, 2010). Vad som framgår av intervjuerna med Galvin 

Green är att verksamheten använde sig av en agent vid den första etableringen på en utländsk 

marknad. Larson beskriver att vid inträde på en ny marknad utvecklas varumärket genom agenter 

och distributörer i första hand. Vidare beskriver Larson Galvin Greens strategi vid etablering på ny 

marknad är att bygga upp en säljkanal innan dess att produkterna etableras på marknaden. Mönstret 

med att använder sig av agenter och distributörer är något som sedan start har fortlöpt genom hela 

Galvin Greens internationaliseringsprocess. I relation till Munktell framgår det av empirikapitlet att 

Munktells ökade internationella engagemang och inträde på en ny marknad sker genom att 

verksamheten använder sig av agenter i det flesta utav fallen, dock finns det marknader där denna 

strategi har lämnats med bakgrund av marknadens förutsättningar. Kyrk beskriver att 

företagsledningen har ett nära samarbete med agenterna för att ständigt upprätthålla om olika 

förändringar och villkor på respektive marknad. Detta för att skapa största möjliga kontroll över 

respektive marknad redogör Kyrk. Munktell anser att närvara på mässor är en bidragande orsak till 

företagets internationella utveckling, detta för att de genom mässor kan komma kontakt med kunder 

och agenter samt att de får visa upp sina produkter på den internationella marknaden. Som ovan 

beskriver finns det likheter mellan Galvin Green och Munktell i verksamhetens etableringsstrategi 

vid inträde på nya marknader. Härlett till Nordic Stream vars etableringsstrategi är att nå nya kunder 

på nya marknader genom intern personal som verkar på mässor världen över går denna aktivitet i 

etableringskedjan inte att härleda till deras verksamhet. 

 

Johansson & Wiedersheim-Paul (1975) lyfter fram att ett företags andra steg i internationaliseringen 

är att skapa full kontroll inom alla flöden på marknaden. Detta sker genom att etablera ett eget 

dotterbolag/säljbolag på marknaden, vilket bidrar till att företaget blir helt informerad om marknaden 

och kan där igenom bygga upp ett försprång gentemot konkurrenterna. Fördelarna med att etablera 

dotterbolag/säljbolag är att det förstärker relationen till moderbolaget genom ett förstärkt 

informationsflöde, lönsamheten och kontrollen på den specifika marknaden beskriver Hörnell, 

Johanson & Widersheim-Paul (1975). Vid intervjutillfället med Munktell lyfter Kyrk fram att 

företaget i ett startskede byggde upp ett säljbolag i Tyskland. Detta eftersom företaget ville förstärka 

statusen på marknaden genom att öka närvaron och erbjuda en utökad service gentemot företagets 

kunder. Kyrk lyfter även fram att det är viktigt för Munktell att behålla en lokal prägel på marknaden 
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medan riktlinjerna styrs från huvudkontoret i Falun. Detta medför att lokal personal verkar på lokala 

marknader för att det inte skall uppstå några komplikationer mellan företaget och kunderna. Även 

Galvin Green påpekar att kontroll är en viktig faktor för att växa och bli starkare på den 

internationella marknaden. Detta gör de genom att etablera dotterbolag. Nilsson beskriver att målet 

med att etablera dotterbolag på den brittiska marknaden var att växa och bli starkare på marknaden. 

Genom att vara starka och ha kontroll på marknaden kan Galvin Green även skapa kontroll över 

kunden, vilket är viktigt när ett företag expanderar hävdar Nilsson. Av vad som framgår i 

empirikapitlet går det inte att relatera Nordic Streams verksamhet till det andra steget i 

Uppsalamodellens etableringskedja. Med anledning av att företaget inte arbetar med försäljning av 

fysiska produkter utan istället är ett tjänsteföretag riktat mot utveckling av städprodukter för den 

specifika internationella kunden har därmed Nordic Stream valt att inte närvara fysiskt på en 

internationell marknad genom att etablera säljbolag eller dotterbolag i ett specifikt land. Enligt 

Larson behöver inte verksamheten närvara fysiskt på marknaden genom att etablera ett dotterbolag, 

utan kontakten med nya och befintliga kunder skapas genom närvaro på mässor och kundbesök. 

Verksamheten är inte heller i behov av att utveckla kontrollen på en marknad likt ett produktföretag, 

eftersom deras produkter är riktade mot en specifik kund och inte en specifik marknad. Melén (2010) 

förklarar att när det fjärde steget i etableringskedjan är att starta egen lokal produktion på en utländsk 

marknad. Johansson & Wiedersheim (1975) framhäver att när ett företag har fullt engagemang på 

marknaden övergår utvecklingen till att verksamheten etablerar egen produktion. En sådan 

utveckling kräver således ett större ansvar på dotterbolaget och de individer som ingår i denna 

organisation. Engagemanget på marknaden kan härledas till att företaget känner sig mer säkra och 

mogna att behärska nya utmaningar. Enligt Hörnell, Johanson & Widersheim-Paul (1975) beror detta 

på att företaget har utvecklat en större kunskapsbank. Samtidigt medför ett utökat engagemang på en 

viss marknad också större ansvar. Johansson & Wiedersheim (1975) beskriver att det är viktigt att 

inte släppa på koncernens mål, policy och visioner när det gäller både kvalité, service och 

tillverkning vid etablering av produktion och tillverkning i ett dotterbolag. Utifrån empirikapitlet 

framgår det att enbart Munktell bedriver egen tillverkning. Tillverkningen kan dock enbart härledas 

till den tyska marknaden. Resterande marknader figurerar genom enbart till aktiviteterna agenter och 

säljbolag relaterat till internationaliseringsprocessen i Uppsalamodellens etableringskedja. Kyrk 

beskriver att Munktell har visioner om att etablera tillverkning i det amerikanska dotterbolaget i 

framtiden. I perspektiv till Galvin Green och Nordic Stream använder sig inte dessa två företag av 
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tillverkning med anledning av att företagen inte tillverkar sina egna produkter. Relaterat till Born 

Globals- teorier framhäver Melén (2010) att det inte finns något tydligt etableringsmönster för hur 

företag etablerar sig från start. Detta kan betyda att ett företag inte alltid exporterar direkt från 

hemmamarknaden utan istället etablera egna dotterbolag på en internationell marknad samtidigt som 

man använder sig av mellanhänder på andra marknader etc. I förhållande till vad Johanson & 

Widersheim-Paul (1975) beskriver i etableringskedjans fyra steg i Uppsalamodellen, motsäger det 

vad teorier om Born Globals- företag och dess etableringsmönster beskriver (Melén, 2010). Att ta 

nytta av mellanhänder är något som kan igenkännas av både Galvin Green och Munktell i det 

material från intervjuerna som empirikapitlet lyfter fram. Vidare poängterar Knight & Cavusgil 

(2009) att använda sig av mellanhänder medför att företagen kan etablera sig på en ny eller dra sig 

tillbaka från en internationell marknad relativt snabbt och enkelt. De mer erfarna Born Globals- 

företagen använder även andra strategier såsom företagsförvärv eller utländska direktinvesteringar. 

Detta kan enligt intervjun med Munktell härledas till deras företagsetablering i Frankrike. Vid inträde 

på den franska marknaden ingick Munktell ett samarbete med ett franskt pappersföretag, Fiorni. 

Kyrk beskriver att samarbetet bestod av ett företagsförvärv som medförde att Munktell kunde 

utnyttja en extern operativ kompetens vid entrén på den franska marknaden. Liksom vid inträdet på 

den franska marknaden använde sig företaget av ett företagsförvärv samarbete med ett tyskt 

pappersföretag vid utvecklingen av verksamheten på den tyska marknaden. Relaterat till de två andra 

fallföretagen framgår det av empirikapitlet att varken Galvin Green eller Nordic Stream använde sig 

av företagsförvärv eller utländska direktinvesteringar vid inträde och utveckling av verksamheten på 

en utländsk marknad. Relaterat till ovanstående text framgår det av empirikapitlet att samtliga utav 

fallföretagen inte har något tydligt etableringsmönster som genomsyrar verksamhetens etablering på 

utländska marknader. Dessa etableringsmönster går att härleda till Born Globals- teori. Melén 

framhäver att det inte finns något tydligt etableringsmönster bland Born Globals- företag för hur 

verksamheten etablerar sig från start på en internationell marknad. Samtliga utav fallföretagen 

använder sig av olika internationaliseringsstrategier. Från den empiriska studien av uppsatsens 

fallföretag finns det en tydlig vilja och engagemang till att utveckla företaget. En bidragande faktor 

till att de tre fallföretagens verksamheter växer internationellt kan igenkännas av en vision om att öka 

företagets tillväxt samt att förstärka positionen och varumärken på en internationell marknad. 

Kontroll och kunskap på olika nivåer är en annan viktig faktor som påverkat företagens 
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internationaliseringstakt och strategier vid inträde på nya utländska marknader. Utifrån ovanstående 

analys presenteras i följande kapitel en slutsats som verkar för att besvara uppsatsen forskningsfråga.  

 

Efter vad som analyserats kan följande redovisas i en sammanställning av modellerna och 

fallföretagen för att redogöra för läsaren hur dagens internationaliseringsstrategier för svenska SMF 

överensstämmer med internationaliseringsmodeller som Uppsalamodellen och Born Globals- teori. 

Figur 7: Sammanställning av de olika internationaliseringsmodellerna och fallföretagen 
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6.0 Slutsats 

I uppsatsens avslutande kapitel presenterar författarna till uppsatsen slutsatser på grundval av 

forskningsfrågan, vilket är baserat på vad som framgår av uppsatsens analyskapitel. Vidare 

redogörs det rekommendationer till de tre fallföretag om dess fortsatta verkan på en internationell 

marknad. 

6.1 Slutsatsdiskussion 

Utifrån vad som framkommit i sammanställningen av modellen ovan kan författarna till uppsatsen 

sammanfattningsvis redogöra att svenska SMF:s internationaliseringsstrategier inte sammanfaller 

och kan appliceras till hundra procent på varken Uppsalamodellen eller Born Globals- teori. De tre 

fallföretagen går att härleda till vissa delar i teorierna, vilket medför att de två 

internationaliseringsstrategierna därmed inte överensstämmer fullt ut i förhållande till respektive 

fallföretag. Vi kan konstatera utifrån uppsatsens analys att anledningen till varför 

internationaliseringsstrategierna inte överensstämmer fullt ut beror på företagets typ relaterat till om 

företaget är ett tjänste-, produkt- eller tillverkningsföretag samt val av strategi för hur ett företag 

angriper en internationell marknad. Vad som också framgår i analysen är att beroende på 

internationaliseringens syfte, orsak men även tidigare erfarenheter har de tre fallföretagens 

internationaliseringsprocess sett olika ut och skiljer sig åt i takt och verkan. 

 

Som det presenteras i analysen riktar sig Nordic Stream mot den enskilda kunden på den 

internationella marknaden genom utveckling av städprodukter. Detta medför att Nordic Stream inte 

behöver närvara fysiskt på en internationell marknad, vilket både Galvin Green och Munktell måste. 

Det psykiska avståndet är enligt Uppsalamodellen en viktig ståndpunkt relaterat till att ett företag 

utvecklar sitt internationella engagemang stegvis. Framförallt går det psykiska avståndet att 

förknippa med kunskap. Utifrån det psykiskta avståndet kan vi konstatera att både Galvin Green och 

Munktell etablerar sig på marknader med kort psykiskt avstånd vid starten av verksamhetens 

internationella utveckling. Detta är något som inte Nordic Stream kan relateras till. Vi kan även 

konstatera att det finns skillnader mellan företagen då tjänsteföretag skiljer sig markant i sin 

internationalisering gentemot produkt- och tillverkningsföretag. Uppsalamodellen tar i stor 

utsträckning hänsyn till tillverkningsföretag, vilket gör det svårt att applicera tjänsteföretag men även 

produktföretag i viss mån i modellen. Både Galvin Green och Munktell har likheter i 
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Uppsalamodellens första internationella steg relaterat till att de använder sig av export genom 

agenter och distributörer. Denna liknelse kan inte appliceras till Nordic Stream tack vare att företaget 

använder sig av interna säljare som saluför företagets tjänster genom framförallt mässor. Vidare har 

vi funnit att det är svårt att applicera tjänsteföretag i relation till Uppsalamodellen. Detta med 

bakgrund av att ett företag exporterar en produkt i förhållande till att man stegvis införskaffar 

kunskap om hemmamarknaden för att sedan expandera successivt till närliggande marknader. Detta 

mönster är svårt att härleda till Nordic Stream med anledning av att företaget säljer tjänster men 

också på grund av att de expanderar i stor global utsträckning redan från start. Galvin Green och 

Munktell däremot tillämpar en utökad exportförbindelse i förhållande till att man stegvis införskaffar 

mer kunskap om marknaderna. De senare skeden i Uppsalamodellen särskiljer företagen åt då 

modellen presenterar att företag ska etablera säljbolag på varje etablerad marknad internationellt. Vi 

anser att denna strategi är en ålderdomlig aspekt och något som inte är fullt överensstämmande med 

dagens affärsklimat. Affärer kan skötas via agenter och distributörer, samtidigt som kontrollen 

behålls i företaget. Den tekniska utvecklingen har medfört att agenter och distributörer kan ha en 

kontinuerlig kontakt med företag runt om i världen. Att etablera säljbolag i varje land medför stora 

kostnader för företaget. Att närvara på en ny marknad kan idag i relation till förr ske på andra 

premisser, vilket medför att etableringskostnaderna kan reduceras. Uppsalamodellen vill även att 

företagen skall upprätta egna produktionsanläggningar i de länder där man verkar. Även här anser vi 

att modellen speglar en ålderdomlig syn på internationaliseringen. Varför vi anser detta beror på att 

en utveckling av säljbolag till att bedriva en produktionsanläggning i varje land medför även här 

stora kostnader för företaget. Detta eftersom produktionskostnader skiljer sig länder emellan relaterat 

till valutor, material, löner och driftkostnader etc. Genom att använda sig av endast ett fåtal 

produktionsanläggningar eller outsourca denna resurs till andra aktörer medför att företagen kan 

hålla nere produktionskostnaderna och få ner priset per enhet. Det är också viktigt att produkterna 

håller liknande kvalité etc. Vilket här medför svårigheter i fall varje dotterbolag bedriver egen 

produktion, med bakgrund av att olika länder har olika kvalitetskrav och variation i att producera 

varor. 

Riktat mot Born Globals- teori kan vi konstatera att endast ett fallföretag går att härleda mot ett Born 

Globals företag och det är Nordic Stream. Nordic Stream är uppbyggt på individernas tidigare 

erfarenheter, vilket i stor utsträckning avspeglar Born Globals- teori. Företaget använder även sig av 

sitt nätverk och kunskapen som finns inom nätverket för att nå en snabbare internationalisering. 
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Varken Galvin Green eller Munktell speglar sina internationaliseringsstrategier mot en Born 

Globals- teori eftersom Born Globals- företag avspeglas av att inte genomföra en stegvis 

internationalisering. Utan redan i ett tidigt skede expandera mot den globala marknaden genom att 

använda och dra nytta av nätverk och tidigare erfarenheter. Munktell går dock att relatera vid en 

punkt och det är nyare former av Born Globals- företag där man ofta använder företagsförvärv för att 

införskaffa kunskap och nätverk om en produkt eller marknad för att påskynda 

internationaliseringen. Det är viktigt att konstatera att tidigare erfarenheter inte bara behöver vara till 

fördel för förtaget utan det är lätt hänt att en snabb expansion kan leda till viss blindhet hos 

entreprenören, som kan leda till okunskap och osäkerhet vid företagets internationalisering. Vi kan 

även konstatera att det i första hand är lättare att härleda Nordic Stream till en snabb expansion i 

förhållande till uppsatsens övriga fallföretag. Nordic Stream är ett tjänsteföretag, vilket därmed 

medför att de kan nå en tidig och snabb expansion likt Born Globals. Ett tjänsteföretag likt Nordic 

Stream står inte inför samma fysiska begränsningar som ett produktföretag, då de lättare kan inträda 

på en utländsk marknad och kan på så sätt anpassa sig lättare efter marknadens krav och behov. Både 

Galvin Green och Munktell är produktföretag och härleds till en stegvis expansion. Att genomföra en 

succesiv etablering sker för att få utökad kontroll på marknaden men även för att minimera riskerna 

som uppstår med att etablera verksamheten internationellt i ett tidigt skede.  

Som det beskrivits tidigare har vi kommit fram till att det inte går att applicera modellerna rakt av i 

relation till respektive fallföretagen. Det är dock viktigt att poängtera att vi under uppsatsens gång 

har funnit snarlikheter till de två internationaliseringsstrategierna men aldrig funnit att resultatet 

överensstämmer helt och hållet i relation till fallföretagen. En faktor som vi har iakttagit är att alla tre 

fallföretagen har en tydlig koppling till kontroll och kunskap på olika nivåer. Kunskapen och 

kontrollen i företagen har i sin tur påverkat företagens internationaliseringstakt och strategier vid 

inträde på nya utländska marknader i olika grad. Avslutningsvis kan det konstateras utifrån 

uppsatsens analys, att viljan och engagemanget till att hela tiden utveckla företaget och bidra till en 

kontinuerlig tillväxt, är en grundfaktor till att de tre fallföretagens verksamheter växer internationellt. 

Dessa faktorer är delar som ingår i både Uppsalamodellen och Born Globals- teori men på olika 

stadier under processens gång för att lyckas på en internationell marknad. 
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6.2 Förslag till rekommendationer 

Efter att ha genomfört forskning inom internationaliseringsstrategier relaterat till denna uppsats men 

även utifrån forskning inom tidigare uppsatser, vill vi föreslå att internet kan vara en grundläggande 

faktor till en snabb internationalisering för företag som vill nå en internationell  marknad. Genom 

att använda sig av internet i form av en tjänst minskar företagets beroende av fysiska produkter på 

marknaden. Detta leder till att ett företags internationella expansion kan påskyndas och lättare nå nya 

marknader och kunder. Att exempelvis expandera internationellt i form av att erbjuda kunden 

företagets produkter eller tjänster via internet på en hemsida eller server skulle underlätta 

avseendevärt, både för företaget och för kunderna. Kunderna kan i lugn och ro välja de produkter 

som kunden är i behov av och företagen slipper fysisk kundkontakt vid varje order. För att öka 

kundservicen och lyfta fram produkterna kan företaget samtidigt använda sig av ett visningsrum i 

varje etablerat land eller vid mässor. Detta för att kunna visa de fysiska produkter som företaget 

säljer. Genom att erbjuda kunderna ett visningsrum kan företagen ge dem den fysiska och visuella 

upplevelse som kunden annars kan komma att sakna vid enbart användning av internet för att 

införskaffa sina produkter. Det som öppnar dörrar för företagen är att de lättare kan expander till nya 

marknader, utan att ta allt för stora risker internt. 

En andra rekommendation vi vill upplysa om är fördelen med att använda sig av extern kompetens. I 

nuläget är fallföretagen obenägna att använda sig av extern kompetens, eftersom de anser att de inte 

kan behålla kontrollen över varumärket om externa kompetenser börjar användas allt för mycket vid 

etablering på nya marknader. Vi föreslår att företagen lämnar över resursansvaret till en extern part 

och behåller produktkontrollen inom företaget, detta då det går fortare att låta de externa parter göra 

förarbetet inför expanderingar, vilket leder till att företaget inte behöver tillsätta allt för omfattande 

intern personal för att genomföra detta. Företaget skaffar sig fördelar eftersom de inte behöver göra 

allt själva vid expansionsprocessen, individer i företaget kan göra det de är bra på och låta andra göra 

det som företaget är mindre bra på.  
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