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Abstrakt 
Examensarbete, civilekonomprogrammet, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet,  

marknadsföring, 4FE05E, VT 2013 

Författare: Astrit Hodza 

Handledare: Anders Pehrsson 

Examinator: Mosad Zineldin 

Titel: Internationalisering – En undersökning om de faktorer som påverkar 

internationaliseringen hos små och medelstora företag. 

 

Bakgrund: Internationalisering har blivit en given aktivitet för många företag, oavsett storlek. 

Anledningen är för att globala företagsaktiviteter har ökat dramatiskt under de senaste årtionden 

och gränsen mellan nationella och internationella marknader är idag tunn. Trots att många 

forskare har undersökt fenomenet och många modeller samt koncept har konstruerats som 

förklarar företags internationalisering, är de inte alltid entydiga med det empiriska stödet om hur 

företag internationaliseras och vad som påverkar deras internationaliseringsutveckling. Därmed 

hävdar många studier att det behövs mer forskning kring företags internationalisering, i 

synnerhet bland små och medelstora företag då de är viktiga aktörer inom världshandeln.  

Syfte: Denna studie ämnar ge en större förståelse kring hur företag går tillväga när de 

internationaliseras och vad som har en påverkan på företagens internationaliseringsutveckling. 

Metod: Uppsatsen består av sju fallstudier av små och medelstora företag inom olika branscher 

från Växjöområdet. En kvalitativ forskningsmetod har tillämpats och både primär- samt 

sekundärdata har använts. Primärdata har samlats in via intervjuer med respondenter från 

företagen medan sekundärdata har samlats in via företagens hemsidor, årsredovisningar samt 

pressmedelanden.  

Resultat, slutsatser: Information om utländska marknader, erfarenhet av internationell handel 

och beslutsfattaren i företaget accepteras som influerande faktorer på företagets 

internationalisering. Det är påvisat att ett samband råder mellan information om utländska 

marknader, erfarenhet av internationell handel, den upplevda risken, beslutsfattaren i företaget 

och företagets internationalisering. 
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Abstract 
Degree project, the business administration and economics programme, School of 

Economics at Linnaeus University, marketing, 4FE05E, Spring 2013 

Author: Astrit Hodza 

Supervisor: Anders Pehrsson 

Examiner: Mosad Zineldin 

Title: Internationalization – A study on the factors influencing the internationalization of small 

and medium sized companies.  

 

Background: Internationalization has become a given activity for a lot of companies, regardless 

of size. The reason is that global activities among companies have increased dramatically in 

recent decades and the barrier between national and international markets is tenuous. Although 

many researchers have studied the phenomenon and a lot of models as well as concepts have 

been constructed to explain the internationalization of companies, they do not always conclude 

with the empirical support for the internationalization of companies and what have an influence 

on the development of their internationalization. Hence, many researchers claim the need for 

more research on the internationalization of companies, especially among small and medium 

sized companies since they are important contributors in the world trade. 

Objective: This study intends to provide a greater understanding of how companies do when 

they internationalize and what has an influence on the development of the internationalization.  

Method: This study consists of seven case-studies on small and medium sized businesses in 

various industries from the Växjö area. A qualitative research with qualitative data, gained 

through interviews, has been conducted. Both primary and secondary data has been applied. 

Results, Conclusions: Information of foreign markets, experience in international trade and the 

decision maker in the company are accepted as influencing factors on the company's 

internationalization. It is shown that a correlation exists between the information of foreign 

markets, experience in international trade, the perceived risk, the decision maker and the 

company's internationalization.  
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1. Introduktion 
I detta inledande kapitel presenteras en övergripande bild av det som denna studie 

ämnar undersöka. Små och medelstora företag introduceras och deras 

internationaliseringsutveckling samt dess relevans i praktiken diskuteras. Det mynnar 

ut till studiens problemformulering och kapitlet avslutas med att presentera studiens 

syfte, avgränsningar samt uppsatsens upplägg.  

 

1.1 Bakgrund 

Internationalisering har blivit en given aktivitet för många företag, oavsett storlek, tack 

vare den ökade konkurrensen som idag råder inom företagsvärlden och har därmed 

blivit ett självklart steg för många företags utvecklingsprocess (Kjellman, et al. 2004). 

Sverige är en av de mest internationaliserade ekonomierna i världen och ungefär 74 

procent av all utrikeshandel sker med andra länder inom Europa (företagsamheten). 

Sveriges export uppgår till ett värde av halva landets BNP och importen motsvarar 

ungefär 40 procent av landets BNP. Exporten har växt med ungefär 20 procent på 

närmare 30 år (ekonomifakta).  

Till följd utav globaliseringen av marknader och konkurrens, har utländska marknader 

blivit både tillgängliga och lönsamma för företag som är tillväxtinriktade (Cavusgil & 

Shaoming, 1994). Johanson och Vahlne (2003) understryker att tack vare den globala 

konkurrensen och den snabba utvecklingen av teknologin har företag idag praktiskt 

taget blivit tvingade att internationaliseras snabbare än tidigare.  

Den litteratur som finns tillgänglig inom internationalisering föreslår två typer av 

riktningar. Utåtriktad internationalisering som exempelvis försäljning på utländska 

marknader eller allianser med utländska bolag och inåtriktad internationalisering som 

exempelvis direktinvesteringar från utländska marknader (Welch och Luostarinen, 

1993).   

Internationalisering definieras som den process som företag går igenom för att anpassa 

dess funktioner på internationell basis och kan exempelvis vara företagets strategi, 

struktur, resurser med mera (Calof & Beamish, 1995). Johanson och Sharma (1987) 
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beskriver att ett företags internationalisering kan betraktas som ett samspel mellan 

internationell inlärningsprocess och internationell resurskrävande process.  

Tillväxtverket i Sverige ger sin egen förklaring när ett företag anses vara 

internationaliserat. Ett företag som på ett eller annat sätt har en koppling till en marknad 

utanför det egna landets gränser uppfattas som internationaliserat. Det kan vara att 

företaget antingen har sin egen exportverksamhet, importverksamhet, är en del av en 

utländsk kedja, samarbetar med ett företag i ett annat land eller har en egen verksamhet 

utomlands (Tillväxtverket). Även Johanson och Vahlne (1990) nämner att 

internationalisering uttrycks på olika vis. Författarna påpekar att det till exempel kan 

vara etablering av utländska dotterbolag, samarbete med utländska bolag, avtal om 

licensering, internationella reklamkampanjer och utställningar, internationell handel och 

många andra internationella aktiviteter och insatser.  

SMEs (små och medelstora företag) är viktiga aktörer, inom den nationella ekonomin 

såväl som världshandeln (Knight, 2000).  Kjellman et al. (2004) understryker att små 

företag uppfyller en viktig funktion i vår ekonomi, på både regional- och nationalnivå 

men även på internationell nivå. Författarna påstår att små företag är källan till 

utveckling, innovation, tillväxt och jobbmöjligheter. Enligt EU-kommissionen finns 

medelstora företag, småföretag samt mikroföretag under kategorin SMEs. De företag 

som har under 250 anställda och vars årliga omsättning inte överskrider 50 miljoner 

euro och/eller vars balansräkning inte överskrider 43 miljoner euro tillfaller SMEs (EU-

kommissionen).  

Enligt tillväxtverket är 23.3 procent av alla mikroföretag och 38.8 procent av alla 

småföretag i Sverige internationaliserade. Däremot uppgår siffran till 51.8 procent bland 

medelstora företag. 13 procent av alla små och medelstora företag exporterar, 15 

procent importerar, 1 procent ingår i en utländsk kedja och 7 procent samverkar med 

företag i ett annat land (Tillväxtverket). 

Ett företags strategi speglar dess kort- och långsiktiga reaktioner på de utmaningar och 

möjligheter som det ställs inför såsom företagets konkurrenter, leverantörer och dess 

knappa resurser (Knight, 2000). Ett företag som nyligen påbörjat sin internationalisering 

kommer att anpassa sig till den internationella miljön och en hel del strategiska 
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förändringar uppstår när företaget har fått den erfarenhet som det behöver (Calof & 

Beamish, 1995).  

Tillväxt genom internationell diversifiering är en viktig strategisk möjlighet för både 

stora och små företag (Lu & Beamish, 2001). Det finns olika faktorer som driver ett 

företag till att bli aktiv på internationella marknader. Det kan vara ökad konkurrens eller 

att företagets kunder etablerar sig utomlands och kräver internationell service 

(Kjellman, et al. 2004). SMEs internationalisering kan få ytterligare drivkraft då 

världsekonomin blir alltmer integrerad tack vare framsteg inom teknologin (Lu & 

Beamish, 2001).  

Olika studier som har gjorts inom internationalisering har gett olika resultat men tre 

huvudsakliga grupper av internationaliseringsprocesser kan identifieras. Den första 

gruppen är de traditionella exportörerna vilkas internationalisering kan beskrivas utifrån 

de traditionella stegliknande modellerna. Den andra är de företag som hoppar över vissa 

steg som exempelvis de företag som enbart har försäljning på hemmamarknaden i flera 

år för att sedan investera i en avlägsen utländsk marknad. Den sista gruppen är Born 

globals, företag som direkt från start ser utländska marknader som potentiella (Madsen 

& Servais 1997). 

Exportering är det populäraste alternativet när företag väljer att äntra en ny marknad 

utomlands (Lu & beamish, 2006). De flesta modeller och teorier som beskriver ett 

företags internationalisering har därmed fokuserat på företagens exportaktiviteter 

(Leonidou, 1995). Trots att många forskare har undersökt de faktorer som är 

förknippade med ett företags kapacitet till export, är dock den övergripande kunskapen 

om små och nya företags internationalisering otillräcklig (Westhead, et al. 2001). 

 

1.2 Problemdiskussion    

Som det tidigare har förklarats har det forskats mycket kring företags 

internationalisering och det är bekräftat att teknikens utveckling har gjort det mer 

möjligt för företag att internationaliseras och bedriva global verksamhet mycket mer 

effektivt än någonsin tidigare (Welch & Luostarinen, 1993; Knight & Cavusgil, 2004). 

De flesta företag startar sin internationella verksamhet när de är relativt små och 
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utvecklar gradvis sin verksamhet utanför landets gränser (Johanson & Wiedersheim, 

1975). Informationsteknologin och internet i synnerhet har förändrat den internationella 

handeln vilket har lett till att nya, mindre företag har idag en mycket en större betydelse 

för den internationella handeln än vad de någonsin tidigare har haft (Knight & Cavusgil, 

2004). Det är bevisat att de företag som anpassar sig själva till globaliseringen kommer 

att prestera bättre än de företag som inte gör det. Det är även bekräftat att de företag 

som är väl förberedda innan de äntrar en ny marknad får bättre resultat (Knight, 2000).  

Under de senaste årtionden har globala företagsaktiviteter ökat dramatiskt och gränsen 

mellan nationella och internationella marknader är idag vag då flera företag utökar sin 

verksamhet utomlands. Det finns dock fortfarande lite information om hur dessa företag 

verkar och lyckas i globaliseringen ((Knight & Cavusgil, 2004; Knight, 2000). Medan 

företag fattar många beslut som berör deras internationalisering som exempelvis 

företagets exportverksamhet, import och marknadsföringsaktiviteter försöker många 

forskare förklara denna process som företagen går igenom. Fastän många modeller och 

koncept har utvecklats som förklarar ett företags internationalisering, är resultaten inte 

alltid entydig med det empiriska stödet om hur företag internationaliseras och vad som 

har en påverkan på företagens internationaliseringsutveckling (Kjellman, et al. 2004). 

Många studier kring företags internationalisering har gjorts och många modeller och 

teorier har konstruerats. Det har bland annat påvisats att storleken på den potentiella 

marknaden påverkar beslut i företags internationalisering och att kostnaderna i 

förhållande till målet på den utländska marknaden har en direkt påverkan (Johanson & 

Wiedersheim, 1975; Whitelock, 2002). Likaså ett företags konkurrens på de potentiella 

marknaderna samt dess geografiska läge påverkar företagens internationaliseringsbeslut 

(Albaum, 1983; Beamish, et al. 1993).   

Lu och Beamish (2006) betonar att det behövs mer forskning kring SMEs och deras 

internationalisering. Även Johanson och Vahlne (2003) understryker att det behövs 

modeller och teorier inom litteraturen som fångar de tidiga faserna av ett företags 

internationalisering bättre än nuvarande modeller.  

Det råder en situation inom internationaliseringslitteraturen där kunskapen kring 

företags internationalisering är stor dock inte entydig då det finns många studier med 

olika slutsatser. Som det tidigare har framgått betonar en del forskare att det behövs mer 
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forskning kring ämnet. Frågor som ”vad är det som egentligen påverkar ett företags 

internationalisering” och ”följer företag verkligen de modeller och teorier som beskrivs 

inom litteraturen när de internationaliseras” är både aktuella och viktiga att exploatera 

vilket har lett till denna studies problemformulering och syfte.  

 

1.3 Problemformulering    

- Vilka faktorer påverkar internationaliseringen hos SMEs? 

 

1.4 Syfte    

Denna studies syfte är att ge en större förståelse kring hur företag går tillväga när de 

internationaliseras och vad som har en påverkan på företagens 

internationaliseringsutveckling. Avsikten är att undersöka företags internationalisering 

och utreda hur det förhåller sig till de antaganden och modeller som beskrivs inom 

litteraturen.   

 

1.5 Avgränsningar    

SMEs utgör majoriteten av företag etablerade i Sverige och alla företag startar praktiskt 

taget som små företag. Det är den främsta anledningen till att denna undersökning 

avgränsas till SMEs. Då internationalisering avser olika slag av utåtriktade processer så 

väl som inåtriktade processer avgränsas denna studie till att endast analysera och 

förklara internationalisering hos SMEs ur en utåtriktad internationaliseringsprocess med 

fokus på export.  Då de modeller och teorier som finns inom litteraturen mestadels 

förklarar internationalisering ur en sådan aspekt kan jämförelser dras mellan denna 

studie och tidigare forskning.  

 

1.6 Uppsatsens upplägg    

Kapitel 1 - Introduktion 
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Under detta kapitel ges en övergripande bild av det som ämnas undersökas i uppsatsen. 

Det startar med en introduktion till ett företags internationaliseringsutveckling och små 

och medelstora företag. Det fortsätter med en diskussion kring ämnet och mynnar sedan 

ut i uppsatsens problemformulering och syfte. 

Kapitel 2 – Teoretisk referensram 

Under detta kapitel presenteras relevanta teorier och modeller. Uppsalamodellen, det 

eklektiska paradigmet, olika innovationsrelaterade internationaliseringsmodeller, 

nätverksperspektivet, teorin om Born global, beslutsfattarens roll i ett företags 

internationalisering och effekterna av ett företags internationalisering beskrivs närmare. 

Kapitlet fortsätter med att presentera de faktorer som antas påverka ett företags 

internationalisering och kapitlet avslutas med att presentera den modell som kommer att 

undersökas i denna studie. 

Kapitel 3 - Metodik 

I detta kapitel beskrivs de olika metoder som finns att tillgå vid en forskning. Här 

presenteras och förklaras de metoder som har tillämpats i denna undersökning och en 

motivering till varje beslut anges. Kapitlet avslutas med att diskuttera studiens 

reliabilitet samt validitet.  

Kapitel 4 – Empirisk undersökning 

Under detta kapitel presenteras den empiriska undersökningen. Sju fallföretag har 

undersökts och har legat till grund för denna studie. Intervjuer med respondenter från 

företagen samt information från företagens hemsidor, årsredovisningar och 

pressmeddelanden har använts som underlag.  

Kapitel 5 – Analys 

Under detta kapitel förs en diskussion kring resultaten från den empiriska 

undersökningen och hur resultaten förhåller sig till den existerande litteraturen och 

uppsatsens analysmodell samt antatganden.  

Kapitel 6 – Slutsats och Teoretiskt bidrag 

I detta kapitel diskutteras undersökningens resultat och hur det förhåller sig till studiens 

syfte. Dessutom framgår en diskussion kring undersökningens metodik och studiens 
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teoretiska samt praktiska bidrag. Kapitlet avslutas med rekommendationer för vidare 

forskning.  

Kapitel 7 - Referenser 

Under detta kapitel framgår alla artiklar, böcker och övriga källor som har tillämpats i 

studien och dess teoretiska avsnitt.  
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2. Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras de modeller, koncept och faktorer som forskare har tagit 

fram för att beskriva ett företags internationalisering. Uppsalamodellen, olika 

innovationsrelaterade internationaliseringsmodeller, det eklektiska paradigmet, 

nätverksperspektivet, teorin om Born globals och beslutfattarens roll i 

internationaliseringen presenteras närmare. Dessutom diskuteras effekterna av ett 

företags internationalisering och kapitlet avslutas med att presentera den analysmodell 

som studien har baserats på.  

 

2.1 Genomgång av litteratur    

2.1.1 Inledning    

Ett företags internationalisering som en steg för steg modell har applicerats på många 

funktioner såsom organisationsstrukturer, företagets strategi och inträdeslägen. Ett 

företag rör sig från ett stadium till ett annat när tillräckligt med utmärkande information 

och erfarenhet om den specifika marknaden har erhållits men också när beslutsfattarens 

omdöme gällande kostnader och förmåner har ändrats mot det positiva (Calof & 

Beamish, 1995). Uppsalamodellen, det eklektiska paradigmet och nätverksperspektivet 

är några utav de koncept och modeller som förklarar och diskuterar ett företags 

internationalisering (Kjellman, et al. 2004). Inom litteraturen finner vi även teorin om 

Born globals som förklarar ett företags internationalisering på ett annorlunda sätt 

jämfört med de klassiska steg för steg modellerna (Chetty & Campbell-Hunt, 2004). 

Dessutom finner vi inom litteraturen en diskussion kring beslutsfattarens betydelse för 

företagets internationalisering samt effekterna utav internationaliseringen (Axinn & 

Matthyssens, 2002; Lu & Beamish, 2004) 

 

2.1.2 Uppsalamodellen    

Uppsalamodellen (U-modellen) av Johanson och Vahlne (1977) är den mest 

accepterade modellen som förklarar ett företags internationalisering och används 
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fortfarande idag. U-modellen är en teori som betraktar ett företags internationalisering 

som en process där företaget steg för steg ökar sin internationella utveckling. Processen 

antas utveckla efterhand beroende på företagets kunskap om utländska marknader och 

aktiviteter samt dess inblandning av resurser i den utländska marknaden (Johanson & 

Vahlne, 1990). U-modellen betraktas som en dynamisk modell och som ett 

tillvägagångsett med fokus på beteende (Andersen, 1993).  

En skillnad är dragen i modellen mellan företagets situation och företagets omställning 

till internationalisering (se figur 1). Marknadskunskap och marknadsengagemang är vad 

som inbegriper i ett företagets situation och aktuella företagsaktiviteter och åtagande 

beslut är inom företagets omställning till internationalisering. Dessa antas ha en direkt 

påverkan på varandra (Andersen, 1993).  

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Figur 1: Internationaliseringsmodellen: Statliga och förändliga aspekter 

Källa: Johanson och Vahlne (1977) s. 26 

 

Den internationella utvecklingen sker gradvis och företaget börjar med att investera lite 

resurser i en specifik marknad och ökar succesivt i takt med att företagets kunskap om 

den marknaden ökar och en viss erfarenhet har nåtts (Johanson & Sharma, 1987). Ett 

företags internationalisering sker i fyra steg (Johanson & Vahlne, 1990). De fyra stegen 

beskrevs först av Johanson och Wiedersheim (1975) som antog att ett företags 
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internationalisering sker gradvis och de internationella verksamheterna utvecklas 

efterhand. Författarnas steg för steg teori beskrivs som följande; 

Johanson och Wiedersheim (1975) 

Etapp 1: Ingen regelbunden exportverksamhet. 

Etapp 2: Export via fristående representanter (agenter). 

Etapp 3: Försäljningsdotterbolag. 

Etapp 4: Produktion/tillverkning.  

 

De fyra stegen i modellen representerar succesivt större resursåtaganden och leder till 

olika nivåer av erfarenhet av en specifik marknad och information till företaget. Ett 

företags utveckling artar sig inte alltid efter denna modell utan ett företag kan hoppa 

över vissa steg. Detta kan ske för att en marknad inte är tillräckligt stor eller för att 

företaget redan innehar mycket tidigare erfarenhet av utländska marknader (Johanson & 

Wiedersheim, 1975). 

U-modellen förklarar inte varför eller hur ett företags internationalisering tar fart utan 

grundidén är att ju mer kunskap ett företag erhåller om en viss marknad, desto mer 

engagerad blir företaget i den specifika marknaden (Andersen, 1993). Forsgren (2002) 

understryker att ju mer ett företag vet om en utländsk marknad, desto lägre blir den 

uppfattade risken och desto högre blir nivån av investeringar på den marknaden.  

Internationella aktiviteter kräver två typer av kunskap; generell kunskap och 

marknadsspecifik kunskap där den generella kunskapen kan överföras från ett land till 

ett annat medan det marknadsspecifika erhåller företagets utifrån dess egen erfarenhet 

av den särskilda marknaden (Andersen, 1993). Attityden är den grundliggande faktorn 

till att utföra någon internationell verksamhet, och ens tidigare erfarenhet har en 

betydande påverkan på ens attityd (Johanson & Wiedersheim, 1975).  

Kunskap om marknad och engagemang är relaterade till varandra. Ju mer kunskap ett 

företag erhåller om en viss marknad, desto mer värdefulla är resurserna företaget har 

tillgodo och desto mer engagerad är det i internationaliseringen (Andersen, 1993). 

Forsgren (2002) hävdar att U-modellen snarare har en reaktiv än en proaktiv syn på 

experimentell inlärning. Författaren menar på att reaktiv inlärning innebär att företaget 
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införskaffar mer kunskap om redan identifierade lösningar medan proaktiv inlärning 

innebär att företaget fokuserar på sökandet efter nya oidentifierade lösningar. Brist på 

kunskap och resurser är den främsta anledningen till att ett företag avstår från att 

internationaliseras men dessa hinder överkommer det dock genom att lära sig den 

internationella marknaden vilket leder till att den upplevda risken minskar (Johanson & 

Wiedersheim, 1975). Den upplevda risken är främst en funktion till vilken nivå av 

marknadskunskap som företaget har förvärvat via egen erfarenhet (Forsgren, 2002).  

Diskussionen kring ett företags internationalisering är i grund och botten samspelet 

mellan attityder och det faktiska beteendet. Ett företag utvecklas först på hemmaplan 

och internationaliseringen uppstår tack vare tillkommande faktorer och beslut (Johanson 

& Wiedersheim, 1975). U-modellen betonar att ett företags inlärning är kopplat till 

aktuella aktiviteter i en specifik marknad och att företaget lär sig mer om den faktiska 

verksamheten och ökar sin kompetens genom att företaget fortsätter göra vad det redan 

gör (Forsgren, 2002).  

Den experimentella kunskapen som man får via personlig erfarenhet anses vara mest 

betydelsefullt i företagets internationalisering (Whitelock, 2002). Det är därför som ett 

företag föredrar att stanna i en marknad och få mer fördjupad marknadsspecifik kunskap 

än att pröva nya alternativ (Forsgren, 2002). Efter att ha fått den marknadsspecifika 

kunskapen stimuleras företaget till att fortsätta internationaliseras av ökat behov av att 

kontrollera försäljningen och växande efterfrågan på utbudet och verksamheten 

(Johanson & Wiedersheim, 1975). 

Ett företags internationalisering kan betraktas som ett samspel mellan internationell 

inlärningsprocess och internationell resurskrävande process (Johanson & Sharma, 

1987). Bristande kunskap om utländska marknader är den främsta anledningen till att ett 

företag väljer att börja exportera till närliggande länder eller länder som är lika ens eget 

gällande faktorer så som affärsmetoder (Johanson & Wiedersheim, 1975). Johanson och 

Sharma (1987) påpekar också att företag föredrar att påbörja sin internationalisering i 

länder som är psykiskt nära och för svenska företag är det de nordiska länderna. 
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2.1.2.1 Psykiskt avstånd    

Psykiskt avstånd innebär de faktorer som hindrar eller stör informationsflödet mellan ett 

företag och dess marknad. Det kan vara kulturella skillnader, språkskillnader, 

annorlunda politiska system, skillnader i den industriella utvecklingen eller annorlunda 

utbildningssystem (Johanson & Wiedersheim, 1975; Johanson & Vahlne, 1977). 

Företag upplever risken som liten och ser stora möjligheter i de länder som de enkelt 

kan förstå vilket är de länder med ett lågt psykiskt avstånd (Johanson & Vahlne, 1990). 

Det understryks av Amdam (2009) som undersökte norska företag och påvisade att 

företag tenderar att investera i länder som är nära, kulturellt vis. Ungefär 41.9 procent 

av företagen som deltog i forskningen startade sin internationalisering på ett annat 

nordiskt land (Amdam, 2009).  

Psykiskt avstånd har ett visst samband med geografiskt avstånd men det finns undantag 

(Johanson & Wiedersheim, 1975). Till exempel ansåg Amdam (2009) att Storbritannien 

är kulturellt lik Norge, och landet inkluderades i författarens studie och därmed ökade 

antalet företag som väljer att starta sin internationalisering i ett kulturellt närliggande 

land från 41.9 procent till 56.3 procent. 

Psykiskt avstånd är dock inte den viktigaste anledningen till val av marknad utan 

storleken på den potentiella marknaden värderas högre och påverkar därmed beslut i ett 

företags internationalisering. Varför företag väljer att starta i mindre marknader kan 

bero på att marknaden liknar hemmamarknaden och kräver mindre engagemang eller att 

konkurrensen i mindre marknader inte är lika hård (Johanson & Wiedersheim, 1975). 

 

2.1.3 Innovationsrelaterade internationaliseringsmodeller   

Alla modeller som har försökt att förklara ett företags internationalisering hänvisar 

uteslutande till ett företags etablering och utveckling av export (Leonidou & Katsikeas, 

1996). U-modellen av Johanson och Vahlne (1977) var den första modellen som 

beskrev ett företags utvecklingsprocess av dess exportverksamhet för att beskriva 

företagets internationalisering. Sedan dess har många andra forskare försökt att utforska 

fenomenet kring ett företags exportutveckling (Leonidou & Katsikeas, 1996). Dessa 

modeller betraktar beslutet till internationalisering som en innovation till företaget där 
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de största skillnaderna mellan de olika modellerna är antalet steg och förklaringen av 

varje (Andersen, 1993). En av dessa modeller är den av Bilkey och Tesar (1977) som 

framgår i tabell 1. 

Bilkey och Tesar (1977) kom fram till tre slutsatser i sin forskning; att ett företags 

utvecklingsprocess av dess export tenderar att ske i etapper; att det som påverkar att ett 

företag flyttar sig från ett steg vidare till ett annat skiljer sig beroende på vilket steg man 

befinner sig i; att företagets storlek är relativt oviktigt för exportbeteendet. I SMEs är 

det nödvändigt att förklara ett företags exportbeteende i en steg-för-steg modell 

eftersom exportutvecklingen inom ett företag artar sig på ett stegliknande vis (Bilkey & 

Tesar, 1977). 

Reid (1981) försökte också ge en övergripande bild och förklaring till ett företags 

exportutveckling. Författaren ansåg att utvecklingsprocessen kan representeras 

schematiskt som en fem-stegs hierarki bestående av export medvetenhet, export avsikt, 

prövning, utvärdering och acceptans. Författaren påstår däremot att det är ett måste att 

differentiera små och stora företag gällande inträde i utländska marknader då stora 

företags expansion är mer strukturellt bestämd. Modellen som infördes av Reid (1981) 

har fokus på ledningen och ämnar ge en konceptuell teori som förklarar den inverkan 

beslutsfattaren innehar på ett företags exportutveckling samt dess inträde på utländska 

marknader.  

Andersen (1993) nämner två viktiga innovationsrelaterade internationaliseringsmodeller 

till. Den som infördes av Cavusgil (1980) och beskriver proceduren som ett företag går 

igenom vid exportering, steg för steg och den som infördes av Czinkota (1982) där 

författaren har fokus på företaget i sig och i vilken position det befinner sig i.  

 

Tabell 1: Innovationsrelaterade internationaliseringsmodeller 

Källa: Sammansatt utifrån Bilkey och Tesar (1977), Reid (1981), Cavusgil (1980) och 

Czinkota (1982).  
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2.1.4 Det eklektiska paradigmet    

Ett företags exportutveckling sker inte alltid stegvis som U-modellen och de olika 

innovationsrelaterade internationaliseringsmodellerna har visat på. Whitelock (2002) 

påpekar att ett företags inträde på en utländsk marknad inte nödvändigtvis startar med 

en oberoende mellanhand. En produktion utomlands som det slutgiltiga målet är inte 

heller fallet för alla företag i alla marknader (Whitelock, 2002). 

Poängen med det eklektiska synsättet är att ge en övergripande bild där det är möjligt att 

identifiera och utvärdera betydelsen i de faktorer som påverkar ett företags 

utrikesproduktion och utvecklingen av en sådan (Dunning, 1988). Det eklektiska 

paradigmet antyder att ett företags val av inträdesläge är baserat på en utvärdering av 

kostnaderna i förhållande till målet (Whitelock, 2002). Modellen fastställer att den 

internationella produktionens omfattning, utformning och struktur bestäms utifrån en 

sammanställning av tre grupper ägarspecifika fördelar som ett företag kan inneha 

(Dunning, 1988).   

1. De fördelar som uppkommer i och med att företaget exklusivt besitter eller har 

åtkomst till specifika inkomstgenererade tillgångar.  

2. De fördelar som tillkommer när ett företag startar en filial anläggning istället för att 

starta från grunden.  

3. De fördelar som uppstår tack vare företagets geografiska diversifiering eller 

multinationalitet.  

Dunning (1988) belyser att ett företag är tvunget till att inneha vissa ägarspecifika 

fördelar för att kunna konkurrera med de inhemska företagen i ett främmande land. 

Dessa fördelar kan betraktas som konkurrensfördelar eller monopolistiska fördelar och 

de måste kompensera de kostnader som uppstår när företaget etableras och verkar i 

landet (Dunning, 1988). Det eklektiska paradigmet antyder på att ett företag behöver 

information om hur attraktiv den utländska marknaden är för att kunna utvärdera 

möjligheten till utländsk marknadsproduktion. Informationen är kostnadsbaserad och 

det krävs att kostnaden för ett specifikt val blir uträknat så att ett beslut kan fattas 

(Whitelock, 2002). 
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Bland stora multinationella företag kan två fördelar särskiljas, tillgångsfördelar och 

transaktionsfördelar. De mest framgångsrika är de multinationella företag som lyckas ta 

vara på både sina tillgångs- och transaktionsfördelar (Dunning, 1988). Beslut om inträde 

på internationella marknader är gjorda på ett rationellt vis baserade på en analys av 

transaktionskostnaderna (Whitelock, 2002). Whitelock (2002) understryker att det 

eklektiska paradigmet lägger en stor betoning på transaktionskostnader.  

 

2.1.4.1 Transaktionskostnadsanalys     

Den grundläggande förutsättningen för transaktionskostnadsanalysen (TKA) är att ett 

företag kommer att internalisera de aktiviteter som det kan utföra till ett lägre pris och 

kommer att förlita sig på marknaden för aktiviteter i vilka andra leverantörer har en 

fördel (Klein, et al. 1990). TKA antar att marknader är konkurrenskraftiga med många 

tillgängliga leverantörer (Whitelock, 2002). Analysen är byggt på en mikroanalytisk 

ram med stark beteendemässig verklighet där medlemmarna antas vara föremål för 

begränsad rationalitet (Klein, et al. 1990).  

TKA kombinerar tre element; industriell organisation, organisationsteori och rätten att 

ingå i avtal för att väga kompromisser som skall göras i vertikala integrationsbeslut 

(Anderson & Gatignon, 1986). TKA förutspår att en integration sker när 

tillgångsspecificiteten är så stor att kontrollen över de specifika fördelarna som erbjuds i 

marknaden kan behållas. Fördelarna med en viss integration måste jämföras med 

kostnaderna för den specifika integrationen (Whitelock, 2002).  Ett påstående som 

härrör från TKA är att det är mer sannolikt att integrerade kanaler används när stora 

transaktionsspecifika tillgångar ackumuleras (Anderson & Coughlan, 1987). 

Transaktionskostnader är dock svåra att mäta eftersom de representerar potentiella 

följder av alternativa beslut (Klein, et al. 1990). 

Utgångspunkten för TKA är att om anpassning, prestanda utvärdering och skyddandet 

av kostnaderna är frånvarande eller låg, kommer ekonomiska aktörer att främja 

marknadsstyrning. Om dessa kostander däremot är tillräckligt höga för att överträffa de 

produktionskostnadsfördelar som finns i marknaden, kommer företaget i så fall att 

främja den interna organisationen (Rindfleisch & Heide, 1997). Ju högre kostnaden är 
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för att kontraktera externt desto större är incitamentet till att internalisera transaktioner 

(Klein, et al. 1990). 

TKA bygger på två viktiga beteende antaganden; begränsad rationalitet och 

opportunitism. Begränsad rationalitet, som innebär att det finns vissa fysiska 

begränsningar på den mänskliga förmågan att bearbeta information, är den mindre 

kontroversiella utav de två (Rindfleisch & Heide, 1997). Opportunitism innebär att 

någon har en tendens att lura andra parter (Klein, et al. 1990). Mycket av kontroversen 

har fokuserat på huruvida TKA:s idé om opportunitism är beskrivande korrekt eller om 

villkor såsom tillit närmare redogör för hur utbytande partners beter sig (Rindfleisch & 

Heide, 1997).   

Transaktionskostnader tenderar att vara låga vid starkt konkurrensutsatta marknader och 

ger därmed få eller inga incitament till att substituera interna organisationer för 

markansutbytet. Däremot när företaget står inför dilemmat med inga marknader att 

förelägga beteendebegränsningar och genomföra enkla kontrakt, förväntas företaget 

internalisera transaktioner för att minska kostnaderna för utbytet (Klein, et al. 1990). 

 

2.1.5 Nätverksperspektivet    

Det är uppenbart att U-modellen och det eklektiska paradigmet ör oförenliga eftersom 

de har två väldigt annorlunda grundläggande antaganden (Johanson & Vahlne, 1990). 

U-modellen lägger en tonvikt på en förklarande variabel till ett företags 

internationalisering, nämligen ett företags experimentella erfarenhet. Det eklektiska 

paradigmet däremot antar att ett rationellt beslut tas med hänsyn till en kombination av 

ekonomiska teorier om monopolistiskt konkurrens, läge och transaktionskostnader 

(Whitelock, 2002). Johanson och Vahlne (1990) upptäckte i sin forskning en annan 

viktig variabel och utökade därmed den gamla modellen om företags 

internationalisering, nämligen relationen till andra i den specifika marknaden, ett 

företags nätverk.  

I varje land finns det olika industriella nätverk vilka kan vara internationaliserade 

genom att de har koppling med nätverk i andra länder och de olika aktörerna i nätverket 

är knutna till varandra på olika vis som till exempel tekniskt, administrativt, juridiskt, 
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ekonomiskt med mera. För en utomstående är detta nätverk väldigt komplext och kan 

enbart förstås om en själv är inblandad. Därmed antas att ett företag enbart erhåller 

kunskap om en marknad (här nätverk) via egen erfarenhet (Johanson & Vahlne, 1990). 

Både U-modellen och det eklektiska paradigmet är inriktat på företaget som oberoende 

när det utvecklar sina marknadsaktiviteter men det är individerna inom företaget som 

fattar beslut ifall företaget ska träda in på en utländsk marknad (Whitelock, 2002). 

Johanson och Sharma (1987) påpekar däremot att ett företag införskaffar information 

om möjligheter via dess nätverk och baserar sin verksamhet och internationella 

utveckling på dess relationer. Relationer är sammanslutna genom nätverk som har 

uppstått tack vare interaktionen företag sinsemellan (Johanson & Vahlne, 1990).  

Ett företag ingår i ett nätverk av affärsrelationer som består av företag, kunder, 

leverantörer, konkurrenter, distributörer, agenter, konsulter och rättsliga samt andra 

offentliga myndigheter (Johanson & Vahlne, 1990). Information om utländska 

marknader kan bli överförd via företagets nätverk och om ett företag har relationer med 

andra organisationer i utländska marknader kan dessa vara deras väg in i den specifika 

marknaden (Johanson & Sharma, 1987). Den koppling som finns mellan en inåtriktad 

process och en utåtriktad process är inte så uppenbar men det är påvisat att en inåt-

rörelse kan bidra till en utåt-rörelse. Det sker dock inte direkt utan utvecklas under en 

längre period (Welch & Luostarinen, 1993).  

Tack vare näringslivets ökade globalisering förväntar man sig att ett företags 

internationella kontakter blir deras potentiella kunder. Det kan leda till en inåtriktad 

process, såsom import av produkter, maskiner, teknologi med mera vilket i sin tur kan 

leda till en utåtriktad process (Welch & Luostarinen, 1993). 

Nätverket antyder på att alla aktörer är aktiva och nya relationer skapas mellan aktiva 

parter. Därmed, för att en ny aktör ska träda in, krävs det att de andra aktörerna måste 

anpassa sig till den nya situationen. Inträde på en ny marknad kan vara initiativ från 

andra aktörer som är delaktiga i det specifika nätverket (Johanson & Vahlne, 1990). 

Ovanstående resonemang utökar därmed den gamla internationaliseringsmodellen och 

tar hänsyn till nätverket och begreppen i gamla modellen; engagemang, kunskap, 

aktuella aktiviteter och åtagande beslut, borde ses som flersidig, då processen inte 
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enbart är inom ens egen organisation utan även mellan organisationer vilket framgår i 

figur 2 (Johanson & Vahlne, 1990).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Den flersidiga aspekten på internationaliseringsprocessen    

Källa: Johanson och Vahlne (1990) s. 19 

 

2.1.6 Born Globals    

2.1.6.1 Inledning     

U-modellen och de innovationsbaserade internationaliseringsmodellerna är två 

traditionella förklaringar till ett företags internationalisering. Dock är U-modellen den 

mest använda modellen inom litteraturen (Chetty & Campbell-Hunt, 2004).  Både U-

modellen och de innovationsbaserade internationaliseringsmodellerna antar att företag 

internationaliseras på ett långsamt och stegliknande sätt och att det kan bero på att 

företag saknar kunskap om utländska marknader, har hög riskbenägenhet, uppfattar stor 

osäkerhet eller liknande faktorer. U-modellen uppfattar internationalisering som en 

process som innebär tidskrävande organisatoriska inlärningsprocesser medan de 

innovationsbaserade internationaliseringsmodellerna tolkar processen som ett innovativt 

tillvägagångsätt och förutsätter nya sätt att göra affärer på (Madsen & Servais 1997). 

Forskning har dock visat på att företag inte alltid följer en stegliknande 

internationalisering som tidigare teorier har visat på (Madsen & Servais 1997). Olikt 

den traditionella synen som antar att företag börjar exportera när en bra grund på 

Hodza, 2013 

19 



Civilekonomprogrammet vid Linnéuniversitetet  Examensarbete i marknadsföring 

 

hemmamarknaden först har etablerats antar den globala synen på internationalisering att 

företag internationaliseras direkt från start (Chetty & Campbell-Hunt, 2004). Dessa 

företag som ibland kallas för internationellt nystartade företag eller globalt nyetablerade 

företag har uppstått under den nuvarande eran av globalisering och avancerad teknik. 

De har även en annan beteckning, nämligen Born globals, av den anledningen att de i ett 

tidigt skede i sin utveckling verkar internationellt samt att dessa företag växer fram i ett 

betydande antal över hela världen (Knight & Cavusgil, 2004). 

  

2.1.6.2 Born globals företag    

Born globals definieras som företagsorganisationer som direkt från födseln söker att 

uppnå högre resultat från den internationella verksamheten via tillämpningen av 

kunskapsbaserade resurser till försäljning i flera länder. Dessa företag karaktäriseras av 

att deras ursprung är internationellt vilket framgår i ledningens globala fokus och att 

man väljer att förbinda specifika resurser i internationella aktiviteter. Dessa företag 

skiljer sig från de traditionella företagen som först verkar på hemmamarknaden i flera år 

innan de funderar på utländska marknader genom i att de redan från start har ett globalt 

synsätt och utvecklar resurser som krävs för att lyckas med internationaliseringen 

(Knight & Cavusgil, 2004).  

Den viktigaste egenskapen hos Born globals är den internationella entreprenörsandan 

och orientering mot internationell marknadsföring. På grund av att globala företag 

startar sin internationella verksamhet i ett tidigt stadium förvärvar de en betydande 

internationell erfarenhet och kunskap som traditionella multinationella företag tar längre 

tid på sig att förvärva. Därmed ifrågasätter Born globals den traditionella synen på ett 

företags internationalisering (Knight & Cavusgil, 2004). 

De flesta nya företag karaktäriseras av knappa ekonomiska, mänskliga och materiella 

resurser men dessa tidiga internationaliseringsföretag drar nytta av innovation, kunskap 

och kapacitet för att uppnå betydande framgång på utländska marknader i början av sin 

utveckling (Knight & Cavusgil, 2004). Det som är specifikt med Born globals är; snabb 

och samtidig engagemang i ett flertal marknader; sker vid ett tidigt skede; sker när 

företaget endast kan vara verksamt i nischmarknader eller utvecklande marknader som 
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är öppna för ny teknologi och att de i stort sett är i behov av sina nätverk för att uppnå 

global verksamhet snabbt (Chetty & Campbell-Hunt, 2004). 

De företag som har en stark innovationskultur och en benägenhet att sträva efter 

internationella marknader tenderar att internationaliseras tidigare än de som saknar den 

innovationskulturen och drivkraften. Innovationskulturen bör också underlätta förvärv 

av kunskap och Born globals är till sin natur innovativa företag med en stark 

entreprenörsanda och besitter dessa typer av egenskaper (Knight & Cavusgil, 2004).  

Det finns två faktorer som driver Born globals och som väsentligt har minskat deras 

transaktionskostnader för expansion i utländska marknader. Det första är 

globaliseringen utav marknader som innebär oändligt många företag aktiva i 

internationella inköp, produktion och marknadsföring samt gränsöverskridande allianser 

för produktutveckling och distribution. Det andra är tekniska framsteg inom 

informations- och kommunikationsteknologin, produktionsmetoder, transportering och 

internationell logistik, vilket underlättar tillväxt i internationell handel (Knight & 

Cavusgil, 2004). 

En annan aspekt som skiljer den traditionella och globala synen åt är att den globala 

synen måste ha ett bredare nätverk då de ämnar äntra flera utländska marknader 

samtidigt (Chetty & Campbell-Hunt, 2004). Ett företags internationalisering kräver 

starka band med sina nätverk för att få en positiv påverkan på dess prestanda. Detta 

beror på att själva internationaliseringen inte leder till nödvändig information och 

kunskap som företaget kräver för att kunna ta risker och fånga de marknadsmöjligheter 

som uppstår. Av den anledningen är det antagbart att företag är beroende av 

lättillgängliga personliga band och sociala interaktioner för att få tillgång till särskild 

information så som kunskap om potentiella marknadsmöjligheter, personlig rådgivning 

och upplevelsebaserad lärande som så småningom leder till bättre resultat. Detta är 

speciellt antagbart för Born globals som vill utvecklas snabbt på utländska marknader 

(Zhou et al, 2007).  

Psykisk närhet spelar stor roll i den traditionella U-modellen men även i den globala 

synen. Fast att Born globals internationaliseras i ett tidigt skede i ett flertal länder så 

väljer även dessa företag att starta i länder som är kulturellt lika hemmamarknaden. 
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Skillnaden är att Born globals fortsätter internationaliseras till länder som är psykiskt 

längre bort snabbare än den traditionella synen antar (Chetty & Campbell-Hunt, 2004).  

Den globala synen antar att företag tar risker men Born globals har den erfarenhet och 

kunskap som är nödvändigt vilket reducerar risken och osäkerheten. Därmed påstår 

både den traditionella och globala synen att erfarenhet och specifik kunskap är två 

viktiga egenskaper för att lyckas i utländska marknader. Båda teorierna nämner 

dessutom att ett företags nätverk har en stor betydelse i företagets internationalisering 

och det är nödvändigt för företaget att använda sig av sitt nätverk (Chetty & Campbell-

Hunt, 2004). De studier som har gjorts kring Born globals har frambringat resultat som 

är relaterat till U-modellen, de ekonomiska teorierna samt nätverksperspektivet. Born 

global fenomenet kan därmed delvis förstås och analyseras av befintliga teorier och 

modeller av företags internationaliserinr (Madsen & Servais 1997). 

 

2.1.7 Beslutfattarens roll i internationaliseringen   

Den person som oftast initierar ett företags internationaliseringsprocess är företagets 

entreprenör eller någon annan person inom bolaget (Holmlund & Kock, 2998).  Ett 

hinder till export som gäller inom flera branscher är beslutsfattarens inriktning. Dennes 

synsätt har en stor påverkan på attityden till export, och kan variera allt från väldigt 

positiv inställning till starkt negativ (Fillis, 2002). Fillis (2002) uppmärksammade i sin 

studie att företagsledarens uppfattning om att företaget är för litet för att hantera export 

är en av de främsta anledningarna till att företaget inte bearbetar export. Författaren kom 

dessutom fram till i sin studie att företagsledningen anser att de inte har tillräckligt med 

tid för att undersöka utländska marknader vilket är därför som de inte utforskar 

möjligheterna. 

Axinn och Matthyssens (2002) understryker ledarens betydelse för företagets 

internationaliseringsstrategier. Det är tack vare den marknadssituation som råder med 

plattare hierarkier, affärsområdesstrukturer och mer flexibla relationer mellan företag 

som beslutfattarens roll är av större betydelse. Leonidou (1995) påpekar att två företag 

som befinner sig i samma skede av internationaliseringen inte nödvändigtvis kommer 

att betrakta och erfara de hinder som uppstår på lika vis. Forskaren poängterar att det till 
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stor del beror på den företagsledning som råder inom företaget. Andra faktorer som 

också har en betydelse är de organisatoriska och miljömässiga styrkor som råder. 

Ett av de viktigaste elementen som motiverar företagets internationalisering är faktorer 

som har med företagsledningen att göra (Mtigwe, 2005). De företagsledare som är 

personligen internationellt erfarna betraktas som en resurs för företaget då de har en 

stark påverkan på SMEs att engagera sig i beteenden som leder till att företagets 

internationalisering utvecklas (Reuber & Fischer, 1997).  

 

2.1.8 Effekten av internationalisering   

Att företag expanderar till nya geografiska marknader innebär en viktig möjlighet för 

tillväxt och värdeskapande men med implementeringen av en sådan strategi uppkommer 

också nya unika utmaningar som företaget inte har ställts inför på den inhemska 

marknaden. Den kunskap och förmåga som ett SME har utformat på sin ursprungliga 

marknad är oftast inte anpassade till en verksamhet på nya marknader då signifikanta 

skillnader finns mellan olika marknader (Lu & Beamish, 2001). Det råder därmed ett 

icke linjärt förhållande mellan geografiskt diversifiering och resultat (Lu & Beamish, 

2004). 

Lu och Beamish (2004) visar i sin forskning att det råder en sidledes ”S” kurva 

föreställning vid förhållandet mellan internationalisering och resultat vilket framgår i 

figur 3. I den inledande fasen av ett företags internationalisering är resultatet lågt då 

företaget bearbetar trovärdigheten i marknaden av att företaget är av utländsk härkomst. 

Resultatet förbättras dock då ny kunskap och kapacitet utvecklas när företagets 

konkurrenskraft förstärks och företaget fångar de marknadsmöjligheter som uppstår på 

den internationella marknaden (Lu & Beamish, 2001). Författarna påpekar att till slut 

minskar resultatet då kostnaderna, som är associerade med den komplexitet som härrör 

av att företaget hanterar många dotterbolag i olika marknader, ökar mer än fördelarna 

med internationaliseringen. 
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Lu och Beamish (2001) påvisar dessutom att SMEs är mer känsliga för trovärdighet i 

den internationella marknaden än vad stora företag är, på grund av begränsade resurser 

och möjligheter. Författarna understryker också att genom allianser med lokala partners 

kan man dock överkomma detta hinder.  

 

Figur 3: Relationen mellan resultat och internationalisering 

 

Det är viktigt att ett företag har en långsiktig syn på internationaliseringen då den 

utländska expansionen kan vid första stadiet innebära att positiv avkastning uteblir eller 

till och med leda till förlust (Lu & Beamish, 2004). Författarna understryker att detta 

dock inte får hejda företagets internationalisering utan att ledningen måste försöka 

lindra de nackdelar som uppstår med att vara ny och främmande på en marknad, för att 

kunna tillåta att de inneboende fördelarna med internationaliseringen uppstår och 

förbättrar företagets resultat.  

Förhållandet mellan multinationalitet och resultat är dynamiskt (Lu & Beamish, 2004). 

Författarna konstaterar i sin forskning att relationen mellan internationalisering och 

utfall varierar beroende på vilken fas företaget befinner sig i.  
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2.2 Faktorer som påverkar internationalisering   

Detta kapitel har presenterat olika teorier som beskriver ett företags internationalisering. 

Den dynamiska U-modellen, som introducerades av Johanson och Vahlne (1977) där ett 

företags internationalisering förklaras i fyra steg utifrån företagets exportverksamhet där 

marknadskunskap är en avgörande förklarande variabel, har återgetts. Fyra 

innovationsrelaterade internationaliseringsmodeller som förklarar ett företags 

utveckling av export; Bilkey och Tesar (1977), Reid (1981) , Cavusgil (1980) och 

Czinkota (1982) har beskrivits. Alla modeller betraktar beslutet till internationalisering 

som en innovation till företaget där skillnaderna mellan modellerna är antalet steg och 

förklaringen av varje. Det eklektiska paradigmet som Dunning (1988) har fokuserat på 

och som fastställer att den internationella produktionen bestäms utifrån tre grupper 

ägarspecifika fördelar, har presenterats. Även nätverksperspektivet som Johanson och 

Vahlne (1990) lade en stor vikt på och som tar hänsyn till ett företags olika nätverk och 

relationer som en förklarande variabel till ett företags internationalisering, har förklarats 

grundligt. Dessutom har Born global perspektivet, som skiljer sig från den traditionella 

synen, och antar att företaget direkt från start söker sig till utländska marknader 

(Madsen & Servais 1997), har klarlagts. Beslutfattarens betydelse för ett företags 

internationalisering har belysts (Axinn & Matthyssens, 2002) och effekten av 

internationaliseringen har också beskrivits då expansion för ett företag innebär både 

tillväxt och värdeskapande men även utmaningar och begränsningar (Lu & Beamish, 

2001; Lu & Beamish, 2004).  

Som tidigare förklarat har det gjorts många studier kring företags internationalisering 

och vad som påverkar företagens beslut kring dess verksamhet på utländska marknader. 

Det har bland annat påvisats att storleken på den potentiella marknaden påverkar beslut 

i företags internationalisering (Johanson & Wiedersheim, 1975). Att kostnaderna i 

förhållande till målet på den utländska marknaden har en direkt påverkan (Whitelock, 

2002) men även företagets konkurrens på de potentiella marknaderna (Albaum, 1983) 

och företagets geografiska läge (Beamish, et al. 1993). Beslutsfattarens omdöme om 

den nya marknaden (Calof & Beamish, 1995) och företagets relation till andra i den 

specifika marknaden (Johanson & Vahlne, 1990) anses vara viktiga element vid 

företags internationalisering.  
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Utifrån de olika modeller och teorier som beskriver ett företags internationalisering 

vilket har förklarats i detta kapitel, har flera faktorer som antas ha ett samband till 

företags internationalisering belysts. Följande faktorer kommer att undersökas och 

analyseras i denna studie.  

 

2.2.1 Faktor 1: Information    

Forsgren (2002) understryker att ju mer information ett företag har om en marknad, 

desto lägre är den upplevda risken och desto högre blir investeringen. Den upplevda 

risken är den främsta anledningen till att ett företag etablerar sig i länder som är 

psykiskt nära vilket U-modellen antar (Johanson & Vahlne, 1990). Som tidigare nämnt 

antyder även det eklektiska paradigmet på att ett företag behöver information, vilket är 

kostnadsbaserad, om hur attraktiv den utländska marknaden är för att kunna utvärdera 

möjligheten till utländsk marknadsproduktion (Whitelock, 2002).  

Nätverksperspektivet antyder på att information om utländska marknader kan bli 

överförd via företagets nätverk och om ett företag har relationer med andra 

organisationer i utländska marknader kan dessa vara deras väg in i den specifika 

marknaden (Johanson & Sharma, 1987). Även inom Born global teorin är information 

om utländska marknader nödvändig och Zhou et al, (2007) påstår att ett företags 

relationer är oerhört viktiga av den anledningen för att få tillgång till information. 

Knight och Cavusgil, (2004) understryker att utvecklingen inom informationsteknologin 

är en av drivkrafterna bakom Born globals.  

Utifrån ovanstående diskussion kan en sammankoppling dras mellan information, 

företagets upplevda risk och dess internationalisering. Följande påstående härrör från 

ovanstående argument. 
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2.2.2 Faktor 2: Erfarenhet    

För att kunna förstå och hantera en utländsk marknad, så som konkurrenter och kunder 

måste företaget själv vara aktiv inom den specifika marknaden. Denna specifika 

erfarenhet kan inte fås på ett annat vis än att företaget själv utför arbetet. Detta innebär 

att det tar tid för ett företag att få den rätta kunskapen (Johanson & Vahlne, 2003).  

Whitelock, (2002) understryker att inom U-modellen är ett företags experimentella 

erfarenhet en förklarande variabel till dess internationalisering. Den internationella 

utvecklingen ökar bland annat i takt med att en viss erfarenhet har nåtts (Johanson & 

Sharma, 1987).  Även inom Born global teorin påpekar bland annat Chetty och 

Campbell-Hunt, (2004) att företag behöver erfarenhet för att lyckas med sina 

internationella verksamheter och att Born globals har den erfarenhet som krävs för att 

reducera den upplevda risken. Agarwal och Ramaswami (1992) understryker att de 

företag som har någon form av erfarenhet av internationell handel är mer ämnade att 

lyckas med sin internationella verksamhet.  

Utifrån ovanstående diskussion kan en sammankoppling dras mellan erfarenhet, 

företagets upplevda risk och dess internationalisering. Följande påstående härrör från 

ovanstående argument. 

 

 

2.2.3 Faktor 3: Beslutsfattaren    

U-modellen förklarar inte varför eller hur ett företag internationalisering tar fart utan 

sammankopplar endast kunskap med engagemang i utländska marknader (Andersen, 

1993). Både U-modellen och det eklektiska paradigmet är inriktat på företaget som 

oberoende när det utvecklar sina marknadsaktiviteter men det är individerna i företaget 

som beslutar angående inträdet på en utländsk marknad (Whitelock, 2002) vilket 

nätverksperspektivet klargör. Även Reid (1981) i sin femstegs innovationsrelaterade 

internationaliseringsmodell har fokus på ledningen och förklarar den inverkan 
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beslutsfattaren har på företaget exportutveckling samt dess inträde på utländska 

marknader. 

Enligt Holmlund och Kock (1998) är det oftast entreprenören som initierar ett företags 

internationalisering inom SMEs och i dessa företag anses personalresurserna vara 

kritiska för företaget. Det är på grund av att internationaliseringen i dessa företag för det 

mesta kretsar kring en person och dennes kunskap och erfarenhet. Företagsledaren anses 

vara den person som gör skillnad i ett företag och ifall företaget blir framgångsrikt eller 

misslyckas. Företagsledaren är nyckelpersonen i den internationella verksamheten 

(Holmlund & Kock, 1998).  

Utifrån ovanstående diskussion kan en sammankoppling dras mellan den upplevda 

risken, beslutsfattaren och företagets internationalisering. Följande påstående härrör 

från ovanstående argument. 

 

 

2.3 Analysmodell    

Ovanstående diskussion tyder på att det råder ett samband mellan variablerna 

information om utländska marknader, erfarenhet av internationell handel, den upplevda 

risken, beslutfattaren i företaget och företagets internationalisering.  

Som tidigare nämnt är den upplevda risken ett företag bemöter avgörande för dess 

internationalisering. Information om utländska marknader och erfarenhet av 

internationell handel antas påverka den upplevda risken. Beslutfattaren är själva 

nyckelpersonen i företagets internationalisering och oftast den person som initierar det. 

Beslutsfattaren kan vara företagets ägare eller VD men också den person som är 

ansvarig för företagets försäljning på utländska marknader. Det kan dessutom vara 

någon annan befattningshavare inom företaget som är involverad i besluten kring dess 

internationalisering. 
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Ovanstående argument har bidragit till den analysmodell (figur 4) som kommer att 

undersökas i denna studie för att se om det råder några faktiska samband mellan 

variablerna. Med hjälp av fallstudier kommer små och medelstora företag att analyseras 

för att på sätt föra en diskussion kring analysmodellen och ifall ett samband existerar 

mellan analysmodellens komponenter.  

 

 

Figur 4: Analysmodell 
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3. Metodik 
I detta kapitel presenteras de metoder som finns att tillgå vid en forskning. De metoder 

och ansatser som har tillämpats i denna studie förklaras och varje beslut som har tagits 

angående studiens metodik och angreppssätt har noggrant beskrivs och effekten utav 

dem klarläggs.  

 

3.1 Introduktion    

En forskare måste i sin undersökning ta beslut angående flera punkter kring studiens 

metodik och gå steg för steg igenom flera olika stadier. Huruvida en forskare ska 

undersöka ett fenomen via frågeformulär eller intervjuer är ett beslut som kommer i 

slutet av metodikprocessen, efter att forskaren först tagit beslut som berör andra 

aspekter så som forskningens ansats och forskningen strategi (Saunders, et al. 2009). I 

figur 5 presenteras de olika stadier som en forskare går igenom.  

  

 

Figur 5: Alla stadier under en forskning 

Källa: Adapterad från Saunders et al. (2009) s. 108.  

 

3.2 Forskningsfilosofi    

När en forskare genomgår en studie utvecklar denne kunskapen inom ett specifikt 

område vilket är därför som forskningsfilosofin relaterar till just utvecklandet av 

kunskap och kunskapens själva karaktär. Den forskningsfilosofi som vidtas i en 

forskning innehar viktiga antaganden om hur världen ser ut, vilka kommer stödja den 
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undersökningsstrategi och tillkomande metoder som forskaren väljer att tillgå 

(Saunders, et al. 2009). 

Ontologi och epistemologi är två viktiga sätt som en forskare kan förhålla sig till 

angående forskningsfilosofin, vilka innehåller specifika skillnader som påverkar 

forskaren och hur denne står i relation till undersökningsprocessen (Saunders, et al. 

2009). En epistemologisk (kunskapsteoretisk) frågeställning berör vad som en forskare 

kan betrakta som godtagbar kunskap inom ett ämnesområde medan en ontologisk 

frågeställning berör de sociala entiteternas art eller natur (Bryman & Bell, 2005).  

Det finns två vetenskapsteoretiska perspektiv som en forskare kan tillgå för att förstå 

och veta något om verkligheten, nämligen positivism och hermeneutik. Heremneutik 

kallas dessutom för förståelsebaserad metod (Jacobsen, 2002). Enligt Bryman och Bell 

(2005) är det svårt att bekräfta vad positivism innebär då det används på skilda sätt i 

litteraturen. Författarna påpekar dock att det att är en kunskapsteoretisk ståndpunkt som 

vid studerandet av den sociala verkligheten och alla dess aspekter förespråkar en 

användning av naturvetenskapliga metoder och att forskningens roll är att testa teorier 

och frambringa material för uppställandet av lagar. I tabell 2 framgår det hur 

positivismen och hermeneutiken förhåller sig till ontologin, epistemologin samt 

metodiken. 

 

Tabell 2:  

Sambandet mellan de 

olika aspekterna 
 

Källa: Adapterad från 

Jacobsen (2002) s. 38 
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Denna forskning ämnar undersöka den process företag går igenom när de 

internationaliseras samt studera hur verkligheten ser ut för att därmed pröva ifall teorin 

stämmer. Med hänsyn till alla aspekter som ingår i en positivistisk syn förhåller sig 

denna studie mer till det perspektivet än det hermeneutiska.   

 

3.3 Forskningsansats    

Det finns två alternativ att välja mellan för att fastställa vad som är sant eller icke sant 

och för att dra slutsatser vid en forskning. En forskare kan antingen välja en deduktiv 

ansats eller en induktiv ansats (Ghauri & Grønhaug, 2010). En viktig fråga som måste 

besvaras i början av en studie är vilken utav de två som forskningen skall utgå ifrån 

(Saunders, et al. 2009).  

En induktiv ansats har fokus på att utforska det empiriska materialet och olika 

forskningsmetoder och syftet med ansatsen är att generera teorier. En deduktiv ansats 

däremot syftar till att testa teorier i ett relevant samanhang och börjar därför med att titta 

på teorin och skapa hypoteser ur den (Bryman & Bell, 2011). Mer konkret, vid en 

deduktiv ansats införskaffar forskaren först vissa förväntningar om hur ett fenomen ser 

ut och därefter samlar på sig empiriskt material för att undersöka om förväntningarna 

stämmer överens med verkligheten (Jacobsen, 2002). Enligt Bryman och Bell (2011) 

samlar forskaren mestadels in kvantitativ data för att svara på sina hypoteser vid en 

deduktiv inriktning men påpekar också att det inte behöver vara på det viset utan att 

kvalitativ data också kan tillämpas i undersökningen.  

Den här studien har använt sig av en deduktiv ansats.  Denna ansats lämpar sig då denna 

studie har mer av en positivistisk filosofi. Anledningen till detta val ärdessutom för att 

poängen med studien är att undersöka ifall ett fenomen som har beskrivits i teorin 

stämmer överens med verkligheten. Det empiriska materialet kommer att användas för 

att pröva ifall den teori som återgetts stämmer i praktiken. Där utav lämpar sig inte en 

induktiv ansats utan en deduktiv metod är det som studien har utgått ifrån.  
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3.4 Forskningsstrategi    

3.4.1 Undersökningens syfte     

En studie kan antingen vara explorativ, deskriptiv eller förklarande och ett beslut fattas 

beroende på hur frågeställningen är gjord och vad syftet med själva undersökningen är 

(Ghauri & Grønhaug, 2010). En forskare tillämpar en explorativ studie när denne vill 

uppnå en mer tydlig förståelse kring ett fenomen och söker efter nya insikter medan en 

förklarande studie tillämpas när forskaren vill undersöka ett problem för att etablera ett 

orsakssamband mellan variabler (Saunders, et al. 2009).  

I tidigare kapitel har problemet fastställs, olika begrepp förklarats och olika modeller 

som beskriver internationaliseringsprocessen har återgetts. Syftet med uppsatsen, som 

tidigare nämnts, är att undersöka ifall verkligheten stämmer överens med den litteratur 

som finns tillgänglig. Analysmodellen i denna studie antar att information om utländska 

marknader, erfarenhet av internationell handel, företagets upplevda risk, beslutsfattaren 

i företaget och företagets internationalisering har ett samband. Fenomenet är väl belyst 

och det som återstår är att samla in data för att pröva ifall det stämmer eller inte. Syftet 

med denna uppsats är därmed inte explorativ eller deskriptiv utan mer förklarande.   

 

3.4.2 Intensiv eller extensiv utformning    

En uppläggning som både innehåller många variabler samt många enheter, intensiv 

samtidig som extensiv, är omöjlig att utföra av resursmässiga skäl då det kräver mycket 

tid och finansiella medel och utförs bara i undantagsfall. Det är anledningen till att ett 

beslut mellan en intensiv eller extensiv utformning måste fattas (Jacobsen, 2002).  

Syftet med en intensiv uppläggning, som innebär att forskaren går på djupet i 

undersökningen med några få enheter (människor), är att få en så fullständig bild som 

möjligt av en situation och få en djupare förståelse i ett fenomen. Det extensiva 

upplägget däremot innebär att forskaren har att göra med ett väldigt stort urval av 

enheter, vilket är anledningen till att utformningen också kallas för urvalsundersökning. 

Syftet är att gå på bredden i undersökningen för att få en exakt beskrivning av ett 

fenomens omfattning (Jacobsen, 2002). 
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Ett företags internationalisering är en utdragen process med många steg, funktioner och 

variabler. Som tidigare beskrivits i den teoretiska referensramen finns det många 

tillgängliga modeller som förklarar denna process. Detta leder till att det är viktigt att 

analysera fenomenet djupgående, för att förstå hur företag gör i praktiken. Dessutom är 

syftet med denna studie att få en djupare förståelse kring hur företag går tillväga när de 

internationaliseras samt vad som har en påverkan på företagens 

internationaliseringsutveckling. En extensiv utformning omöjliggör uppsatsens syfte 

vilket är anledningen till att en intensiv utformning har valts att följas i denna studie.  

 

3.5 Val av metod    

Kvantitativ och kvalitativ är två termer som har använts i stor utsträckning för att 

särskilja på både tekniker för datainsamling och tillvägagångssätt för dataanalys. 

Kvantitativ data används för undersökningar som genererar numerisk data medan 

kvalitativ data används för undersökningar som genererar icke-numerisk data (Saunders, 

et al. 2009). Ett val mellan de två olika undersökningsmetoderna ska göras beroende på 

vad forskningen ämnar undersöka (Silverman, 2006).  

En kvantitativ forskning är mer strukturerad och kontrollerad än en kvalitativ forskning 

med en betoning på kvantitet för att dra statistiska resultat där bara några få variabler 

undersöks på ett stort antal enheter (Bryman & Bell, 2011). En viktig egenskap med en 

kvantitativ forskning är generalisering, som innebär att resultatet kan appliceras i andra 

sammanhang medan syftet är att förklara varför vissa saker fungerar som de gör och 

inte beskriva dem (Bryman & Bell, 2005).  

En kvalitativ forskning däremot är mer användbar vid komplexa situationer och 

fokuserar bland annat på attityder med syftet att få en djupare inblick i ett fenomen där 

informationen samlas från många variabler men få enheter (Bryman & Bell, 2011).  

Det är en allmän uppfattning att de metoder som forskare använder i en kvalitativ 

undersökning kan åstadkomma en djupare förståelse kring ett fenomen än vad som 

skulle ha erhållits vid en ren kvantitativ metod (Silverman, 2006). 

Som tidigare förklarats har denna studie valt att använda sig av en deduktiv ansats och 

vid en sådan inriktning är oftast en kvantitativ datainsamlingsmetod som mest lämplig 
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men som Bryman och Bell (2011) understryker behöver detta inte alltid vara så, utan 

kvalitativ datainsamlingsmetod är också användbar vid en deduktiv ansats. Studiens 

syfte är dessutom att få en djupare inblick i företagens internationalisering och studiens 

frågeställning anses vara av komplex natur, då ett företags internationalisering är 

utdragen och komplicerad med många influerande faktorer. På grund av ovanstående 

argument anses inte kvantitativ datainsamlingsmetod lämpa sig vid denna situation utan 

en kvalitativ datainsamlingsmetod är som allra mest lämplig. Även för att forskningen 

har gjorts via ett intensivt upplägg och är av deskriptiv natur lämpar sig inte kvantitativ 

datainsamlingsmetod och är därför som valet faller naturligt på en kvalitativ 

datainsamlingsmetod.  

 

3.6 Forskningsdesign/Tidsperspektiv   

Varje form av undersökning som har en empirisk del innehåller en forskningsdesign 

som innebär en logisk sekvens som kopplar ihop forskningens empiriska data med 

forskningsfrågorna och till slut även undersökningens slutsatser. En forskningsdesign 

leder forskaren från starten av undersökningen då problemet fastställs tills att det är 

besvarat och syftet är att forskaren ska besparas från att komma i en situation där 

empirin inte har något med forskningsfrågorna att göra (Yin, 2007). 

Bryman och Bell (2005) beskriver fem olika typer av forskningsdesign som en forskare 

kan välja att tillgå; experimentell design, tvärsnittsdesign, longitudinell undersökning, 

fallstudie eller komparativ (jämförande) undersökning. Enligt Saunders et al. (2009) 

görs valet beroende på hur forskningsfrågan är utformad och ifall syftet är att få en 

överblick vid ett specifikt tillfälle innebär det att en tvärsnittsdesign ska tillämpas men 

om något ska undersökas ur ett dagboksperspektiv under en längre period innebär det att 

en longitudinell undersökning borde tillämpas.  

Saunders et al. (2009) understryker att en tvärsnittsdesign är det alternativ som används 

mest vid forskningsprojekt för akademiska kurser just av den anledningen att dessa 

oftast är tidsbegränsade. En survey (enkät) strategi är det som oftast tillämpas vid 

tvärsnittsdesign men kvalitativa metoder är också användbara då många studier är 
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baserade på intervjuer som har genomförts under en kortare period (Saunders, et al. 

2009).  

Denna studie har tillämpat är en tvärsnittsdesign på grund av att det varken finns tid 

eller finansiella medel till att utföra en longitudinell studie och följa företagen under 

hela processen. Då det är användbart att basera studien på intervjuer och inte 

nödvändigtvis enkäter, har denna undersökning valt att tillämpa det alternativet av den 

anledning att få en bättre och djupare förklaring och förståelse kring hur företag gör när 

de internationaliseras.  

 

3.7 Utförande och procedur    

3.7.1 Datakällor    

Primärdata och sekundärdata är två typer av datakällor som en forskare kan tillämpa i 

sin undersökning (Bryman & Bell, 2011). Primärdata innebär att forskaren går till 

primärkällan och samlar in upplysningar för första gången direkt från personer eller 

grupper av personer via intervjuer, observationer eller frågeformulär. Sekundärdata 

däremot är upplysningar som är insamlade av andra för annat ändamål och andra 

problemställningar och dessa kan vara av både kvalitativt och kvantitativt slag 

(Jacobsen, 2002). 

Det finns en hel del fördelar med att utnyttja sekundärdata så som besparing utav tid och 

pengar, möjlighet att göra longitudinella analyser och tillgång till data av hög kvalitet 

men det finns även vissa nackdelar så som datamängdens komplexitet och att man inte 

har någon kontroll över kvaliteteten på datamängden (Bryman & Bell, 2005). Vid 

användandet av sekundärdata måste forskaren vara väldigt kritisk vid urvalet utav källor 

och lägga stor betydelse på hur trovärdiga källorna är och vilka fel de är förknippade 

med (Jacobsen, 2002).  

Primärdata är skräddarsydd för att svara på den specifika problemformuleringen och 

informationen är uppdaterad och fokuserar på den specifika forskningen men 

alternativet har vissa nackdelar så som att det är kostsamt och tidskrävande (Bryman & 

bell, 2005).  
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Det är få studenter som ser möjligheter med att omanalysera data som har blivit samlad 

av andra forskare utan många samlar in primärdata för att svara på sina forskningsfrågor 

(Saunders, et al. 2009). Enligt Jacobsen (2002) är det oftast idealiskt att forskaren 

använder sig utav både primär- och sekundärdata för att de kan ge varandra stöd och 

styrka de resultat som forskaren kommer fram till. 

Denna studie har valt att använda sig utav både primärdata och sekundärdata till att 

analysera och besvara studiens problemformulering. Genom att göra en egen forskning 

blev undersökningen mer anpassad till syftet och blev mer realistiskt. Med hjälp av 

sekundärdata kunde resultaten från primärdata styrkas samt kompletteras. Då det finns 

många fördelar med använda både sekundärdata och primärdata tillämpades därmed 

båda alternativen i denna studie. Tack vare primärdata är informationen som blev 

insamlad mer uppdaterad och fokuserad på det specifika ämnet som studien avser att 

undersöka. Med komplettering av sekundärdata kunde en djupare förståelse kring 

företags internationalisering uppnås.  

 

3.7.2 Insamlingsmetod    

Strukturerade intervjuer, enkäter och strukturerade observationer är tre olika metoder 

vid en tvärsnittsdesign som en forskare kan välja att tillgå vid insamling av data 

(Bryman & Bell 2005). Strukturerade intervjuer innebär att frågeformulär med 

förutbestämda frågor används till den som blir intervjuad och sen antecknar det som 

denne svarar (Saunders, et al. 2009). Enligt Saunders et al. (2009) finns det andra 

sorters intervjuer också så som semi-strukturerade intervjuer och ostrukturerade eller 

fördjupade intervjuer.  

De flesta kvalitativa intervjuer ligger nära antingen helt ostrukturerade intervjuer eller 

semistrukturerade. Det som kännetecknar semi-strukturerade intervjuer är att 

intervjuaren har en lista över specifika områden som ska beröras men respondenten har 

möjligheten att forma svaren på sitt eget sätt. Frågor som inte ingår i intervjuguiden kan 

också ställas och de behöver inte komma i ordning heller. Med semistrukturerade 

intervjuer innebär det att intervjuprocessen är flexibel (Bryman & Bell, 2005). Det är 

bra om intervjuaren kan ställa frågor som får respondenten att tänka till och därigenom 

ge så mycket information som möjligt (Ekengren & Hinnfors, 2006). För att få så 
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mycket information som möjligt från respondenten kan det krävas att forskaren blandar 

öppna, introducerande och mer slutna frågor (Ekengren & Hinnfors, 2006).  

Då denna studie har valt en kvalitativ tillvägagångsätt lämpar sig intervjuer av alla slag. 

För att låta den som blir intervjuad förklara företagens internationalisering på deras sätt 

har denna forskning tillämpat semi-strukturerade intervjuer. Vissa förutbestämda frågor 

som framgår i tabell 2 ställdes till respondenten för att få igång konversationen och få 

denne in på rätt ämne men sedan fick respondenten förklara själv med egna ord. Samma 

frågor ställdes till alla respondenter för att kunna mäta och dra slutsatser.  

 

3.7.3 Stickprovsurval     

Ibland samlar en forskare in data och analyserar en hel population men oftast är detta 

omöjligt på grund av vissa restriktioner så som tid, finansiella medel och tillgång. 

Stickprovsmetoder gör det möjligt för en forskare att reducera mängden data genom att 

ta hänsyn till bara en undergrupp (Saunders, et al. 2009). En population är en samling 

enheter som hör till samma grupp och geografiskt område och ett stickprov är en del av 

den populationen som är vald till undersökningen (Bryman & Bell, 2011).  

Stickprovsmetoderna kan delas in i två kategorier, nämligen sannolikhetsurval och icke-

sannolikhetsurval (Saunders, et al. 2009). Ett sannolikhetsurval innebär att alla i 

populationen har lika stor chans att väljas till stickprovet medan ett icke-

sannolikhetsurval innebär att vissa har en större chans än andra, det vill säga att valet 

inte har gjorts slumpmässigt (Bryman & Bell, 2005). Sannolikhetsurval är den mest 

omfattande och arbetskrävande formen utav de två men den garanterar forskaren att 

urvalet blir representativt för hela populationen (Jacobsen, 2002).  

De vanligaste formerna av slumpmässigt urval är; rent slumpurval där varje enhet ges 

ett nummer och därefter drar forskaren slumpmässigt så många nummer som ska ingå, 

systematiskt slumpurval där enheterna är uppställda på ett visst vis som till exempel 

alfabetiskt och forskaren väljer ut ett antal med ett viss inbördes avstånd och stratifierat 

urval där enheterna först delas in i olika grupper och sedan väljer forskaren rent 

slumpmässigt eller systematiskt ur varje grupp (Jacobsen, 2002).  
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Enligt Bryman och Bell (2005) ingår bekvämlighetsurval inom icke-sannolikhetsurval 

och innebär att de personer som finns tillgängliga för forskaren vid ett visst tillfälle väljs 

ut. Författarna påpekar att resultaten vid ett sådant urval kan vara mycket intressanta 

men det största problemet med den urvalsstrategin är att det blir omöjligt för forskaren 

att kunna generalisera resultaten.  

Jacobsen (2002) påpekar att inom kvalitativa metoder kan en forskare inte undersöka 

särskilt många enheter utan en övre gräns på tjugo är vad som krävs. Författaren 

understryker att en gräns måste sättas av den anledningen att öppna intervjuer kräver 

mycket tid och forskaren klarar inte av att analysera stora mängder på ett rimligt vis då 

de data denne samlar är rika på detaljer och upplysningar. Ekengren och Hinnfors 

(2006) påpekar att det är svårt att avgöra hur många intervjupersoner som krävs och att 

det variera men att tio respondenter brukar vara ett riktmärke.  

Populationen i denna studie är de företag som tillfaller kategorin små och medelstora 

och har en exportverksamhet. Enligt (ekonomifakta2) finns det 1050290 företag i 

Sverige som tillfaller kategorin små och medelstora företag och enligt (tillväxtverket) 

exporterar 13 procent utav dessa företag. Detta leder till att populationen blir ungefär 

136538 företag vilket gör det omöjligt att ta hänsyn till alla. Av den anledningen har en 

stickprovsmetod tillämpats i denna undersökning.  

På grund av faktorer så som tidsbrist och finansiella aspekter uteslöts ett 

sannolikhetsurval. Då populationen är så stor och utspridd över hela landet hade ett 

sannolikhetsurval blivit för utmanande vilket är anledningen till att ett icke-

sannolikhetsurval tillämpats. Då det bästa alternativet är att utföra intervjuer ansikte mot 

ansikte har företag i närområdet valts ut som respondenter. På grund av det beslutet blir 

det därmed omöjligt att generalisera studiens resultat. Studiens syfte är dock inte att 

generalisera resultaten utan att få en djupare inblick i företagens internationalisering och 

dess influerande faktorer.  

 

3.7.3.1 Val av företag    

Som tidigare förklarats har denna studie avgränsats till SMEs vilket är därför som det 

var ett kriterium för medverkande företag i undersökningen. Kategoriseringen har 
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baserats på EU:s definition utav SMEs. Av både ekonomiska och praktiska skäl har 

företag som enbart befinner sig i Sverige valts att inkluderas i undersökningen. Som 

tidigare nämnts har ett icke-sannolikhets urval tillämpats vilket är anledningen till att 

företag runt Växjöområdet har valts ut som respondenter.  

Som tidigare förklarats avser denna studie undersöka hur företag internationaliseras 

utifrån en utåtriktad process med fokus på export. Därmed ska de företag som tillämpats 

i denna studie ha genomfört någon form av exportverksamhet.  

Via Växjö kommuns hemsida (www.vaxjö.se) och den ekonomiska föreningen GoTech 

(www.gotech.nu) kunde 60 företag lokaliseras som tillfaller under studiens kriterier. På 

dessa hemsidor framgår en kort beskrivning på alla företag och dess verksamhet där alla 

företag har angivit export som en del utav verksamheten. Alla företag blev tillfrågade 

att delta i undersökningen. Fyra utav dessa företag gick inte att få tag på. Nio företag 

angav att de varken har eller har haft någon form av export på företaget. 40 företag ville 

inte delta i undersökningen. Resterande sju företag valde att delta och bli intervjuade. 

Alla intervjuer gjordes med antingen verkställande direktören, exportchefen eller en 

utav ägarna på företaget. Fem av intervjuerna skedde på företagens lokaler medan två 

intervjuer skedde på en plats som respondenterna valde.  

Som tidigare förklarats har även sekundärdata legat till grund för det empiriska 

materialet. Via databasen Affärsdata kunde mer information om företagen analyseras 

och även företagens hemsidor har varit till hjälp. Pressmedelanden om företagen har 

också legat till grund vid den empiriska insamlingen.  

För att säkerställa att intervjufrågorna och själva intervjuerna genomfördes på ett 

korrekt sätt utfördes en förstudie. Företaget Blekinge Delikatesser AB valdes som 

respondent. Blekinge Delikatesser AB tillverkar och säljer majonnäsbaserade sallader 

och såser. Företaget har varit igång sedan starten sommaren 1998 (Blekinge). VD för 

Blekinge Delikatesser AB är Tony Bay (Seahouse). Företaget har 18 anställda och 

omsätter 57 miljoner kronor om året (Intervju8). Företaget tillfaller därmed under EU:s 

kriterier men ingår inte i studiens urval.  
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3.7.4 Operationalisering    

Vid en deduktiv forskningsansats måste forskaren operationalisera koncepten på ett sätt 

som gör det möjligt att kunna mäta dem vilket är därför som operationalisering benämns 

som översättningen av teoretiska begrepp till observerbara observationer (Saunders, et 

al. 2009). Operationalisering innebär hur forskaren skall samla in och tolka materialet 

till studien och det är väldigt viktigt för att den som undersöker ska kunna hitta rätt 

information i det empiriska materialet och kunna göra den informationen mätbar 

(Ekengren & Hinnfors, 2006).  

Mätningen av begrepp kommer att bidra till att fastställa de skillnader som finns mellan 

respondenterna baserade på frågan och kommer även att tillhandahålla ett konsekvent 

instrument för framtida forskning avseende samma begrepp (Bryman & Bell, 2011).  

De variabler som undersöks i denna studie är information om utländska marknader, 

erfarenhet av utländska marknader, den upplevda risken, beslutsfattaren i företaget och 

företagets internationalisering. Denna studie ämnar undersöka ifall det råder ett 

samband mellan variablerna. Alla koncept har tidigare beskrivits och diskuterats men 

återges i tabell 3 för att dra en sammankoppling till den empiriska forskningen.  

Frågor ställdes till respondenterna för att säkerställa att de tillhör kategorin SMEs vilket 

var ett kriterium i denna studie. Som tidigare nämnt krävs det enligt EU kommissionen 

att företaget har en viss omsättning och ett visst antal anställda för att tillfalla kategorin. 

EU kommissionen har fastslagit att det är de företag som har under 250 anställda och 

vars årliga omsättning inte överskrider 50 miljoner euro och/eller vars balansräkning 

inte överskrider 43 miljoner euro som tillhör kategorin.  Därför fick respondenterna 

först återge hur mycket företaget omsätter och hur många de har som anställda.  

Ett annat kriterium i denna studie är att företagenhar genomfört en exportverksamhet. 

Då tidigare modeller och teorier har använt sig utav export för att förklara och beskriva 

ett företags internationalisering (Leonidou, 1995) har denna studie därför valt att 

tillämpa export som förklaring utav variabeln internationalisering. Utav den 

anledningen ställdes respondenterna följande fråga: Utför företaget någon form av 

exportaktivitet på en utländsk marknad?  
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Efter att ha klargjort att företaget tillfaller under studiens kriterier var det viktigt att få 

de att beskriva den process som de gick igenom när de trädde in på utländska 

marknader. Ett företags internationalisering har återgetts som en steg för steg process 

där företaget tar sig igenom olika stadier när tillräckligt med information och erfarenhet 

har samlats (Calof & Beamish, 1995).  Men enligt Madsen och Servais (1997) finns det 

två alternativ till, nämligen de företag som hoppar över vissa utav stegen och de företag 

som anses vara Born globals och är internationellt inriktade från start. Av den 

anledningen fick respondenten beskriva de olika stadierna de gick igenom när de 

utförde exportaktiviteterna.  

Johanson och Wiedersheim (1975) visade på att desto mer information om en 

utrikesmarknad ett företag innehar desto större åtaganden tar företaget i den marknaden 

och desto mer internationaliserad blir det. Författarna påpekar att företagsledarna får 

information via sina nätverk och det är därför som följande frågor har ställts till 

respondenterna i denna studie: Hade ni några kontakter på den utländska marknaden 

innan ni började exportera dit? Var dessa kontakter till någon hjälp? 

Pehrsson (2004) påpekar att företagsledarens oförmåga att bedöma konkurrenternas 

affärsstrategier visar på osäkerhet. Därmed har författaren fokuserat på till vilken grad 

dessa individer är övertygade i sina bedömningar av konkurrenternas affärsstrategier för 

att mäta företagens marknadserfarenhet. Den fråga som har adapterats i denna studie är 

därmed följande: Med hur stor säkerhet kan ni bedöma era konkurrenter på den 

utländska marknaden som ni verkar i med hänsyn till bland annat pris och 

kundsegment?  Souchon, et al. (2003) däremot mätte exporterfarenhet med hur många 

år företaget har varit aktivt på utländska marknader. Därmed implementerades följande 

fråga i denna studie: Under hur många år har företaget varit aktivt inom export? 

Johanson och Vahlne (1990) och Amdam (2009) påpekar att företag väljer att exportera 

till länder med lågt psykiskt avstånd för att risken upplevs som liten i de marknaderna. 

För att bedöma företagets upplevda risk har följande frågor ställts till respondenterna i 

denna studie: Till vilket land började företaget exportera till? Varför valde ni denna 

specifika marknad? 

Inga specifika frågor har ställts till respondenterna angående beslutsfattarens betydelse i 

internationaliseringen utav företaget. Beslutsfattarens vikt har framgått indirekt av de 
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intervjuades respons till övriga frågor. Utifrån diskussion med den intervjuade och hur 

denne har ställt sig till resterande frågor har en uppfattning kring fenomenet erhållits 

och tolkats. Hur respondenten har upplevt de hinder som finns mellan olika marknader 

och hur de har hanterat utvecklingen av företagets expansion på utländska marknader 

har bland annat vägts in för att analysera beslutsfattarens betydelse.  

 

Tabell 3: Mätning utav begrepp 
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3.8 Validitet och Reliabilitet     

Många forskare påstår att reliabilitet och validitet har att göra med kvantitativa metoder. 

Men att kritiskt bedöma giltighet och tillförlitlighet innebär inte att underkasta data en 

kvantitativ form utan att man förhåller sig kritiskt till kvaliteten på den data som 

forskaren har samlat in till sin studie (Jacobsen, 2002).  

 

3.8.1 Validitet       

Validitet i en studie har att göra med till vilken utsträckning ett mätinstrument mäter det 

som det har avsikt till att mäta och delas upp i intern validitet och extern validitet 

(Bryman & Bell, 2011). Enligt Jacobsen (2002) mäter olika metoder vid kvalitativa 

ansatser olika förhållanden där individuella intervjuer mäter individuella, personliga 

synpunkter på ett fenomen och alla individer räknas lika mycket. 

Intern validitet avser orsakssamband mellan variabler och ifall det finns ett samband 

mellan oberoende och beroende variabler. Extern validitet har att göra med huruvida 

resultaten från en studie kan generaliseras utanför det specifika sammanhanget som 

studien har utförts i (Bryman & Bell, 2005).  

En forskare har många alternativ att välja mellan vid prövning utav giltigheten i en 

studie, den interna validiteten. En forskare kan kontrollera undersökningen och dess 

slutsatser mot andra eller kritiskt granska själva resultaten. Vid validering genom kritisk 

granskning kan forskaren kritiskt genomgå källorna och informationen från dessa 

(Jacobsen, 2002). 

Saunders et al. (2009) påpekar att generalisitet är svårt att precisera vid kvalitativa 

metoder, speciellt om studien består av ett litet urval. Bryman och Bell (2011) 

understryker argumentet och påstår att några fall inte är tillräckligt för att kunna 

acceptera påståenden och dra slutsatser över hela befolkningen. Men författarna påstår 

även att syftet med kvalitativa intervjuer inte är att dra generella slutsatser över 

befolkningen men att generalisera teorin.  

Ovanstående argument har tagits till hänsyn i denna studie. För att öka den interna 

validiteten har respondenterna till den empiriska undersökningen kritiskt granskats och 
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informationen från respondenterna har ställts och jämförts mot varandra. Som tidigare 

nämnts är generalisitet vid kvalitativa intervjuer svårt att applicera. Denna studie har 

dock inte som avsikt att dra slutsatser över hela befolkningen utan skapa en större 

förståelse kring företags internationalisering och hur det förhåller sig till existerande 

litteratur.  

 

3.8.2 Reliabilitet    

Reliabilitet berör samstämmigheten i ett begrepps mått. De främsta faktorerna som 

avgör huruvida ett mått är pålitligt är stabilitet, intern validitet och observatörens 

enhetlighet. Reliabiliteten visar på att studiens resultat kommer att vara densamma om 

studien upprepas vid en annan tidpunkt (Bryman & Bell, 2011).  

Olika metoder vid kvalitativa undersökningar påverkar studiens tillförlitlighet på olika 

vis och skapar vissa undersökningseffekter. Vid individuella intervjuer kan det uppstå 

en intervjuareffekt som innebär att intervjuarens närvaro skapar speciella resultat. Kan 

också uppstå en kontexteffekt vilket innebär att den plats där intervjun äger rum skapar 

speciella resultat (Saunders, et al. 2009).  

Saunders et al. (2009) påpekar att en forskare kan öka reliabiliteten och validiteten på 

olika vis. Sättet som frågorna är formulerade på och det sätt som forskaren ställer 

frågorna kan upplevas som bias. Även intervjuarens beteende och dess gester och 

kommentarer kan uppfattas på olika vis av den som blir intervjuad. Det är viktigt att 

intervjuaren påbörjar intervjun med generella frågor kring ämnet för att sedan gå in mer 

specifikt. Det är även viktigt att ställa öppna frågor, som exempelvis hur och varför 

frågor för att inte leda den som blir intervjuad till att ge vissa svar. Frågorna ska ställas i 

rätt följd och bestå av ett lättförståeligt språk (Saunders, et al. 2009).  

Det är viktigt att forskaren är påläst om ämnet och om företaget som denne ämnar 

forska om innan man gör själva intervjun. På det sättet är intervjuaren väl förberedd 

inför intervjun och kan ställa följdfrågor om det så behövs. Den som intervjuar måste 

även tänka på den egna klädstilen och vara klädd på ett neutralt sätt och likadant till alla 

intervjuer för att inte ge fel intryck och påverka respondenten på något vis. Det finns 

både fördelar och nackdelar med att spela in intervjun och en av de främsta fördelarna 
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är att det visar på att intervjun är viktig för undersökningen och respondentens svar 

betyder något. Det är dock viktigt att även anteckna under tiden också för att visa att 

man är lyhörd och engagerad (Saunders, et al. 2009).  

Ovanstående argument har tagits till hänsyn vid den empiriska undersökningen. 

Frågorna som har ställts till respondenterna är mestadels av öppen natur och många utav 

dem är formulerade som hur och varför frågor. Intervjuerna inleddes med generella 

frågor om företaget och deras verksamhet för att sedan specifikt gå in på deras 

exportverksamhet.  
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4. Empirisk undersökning 

4.1 Inledning    

Som tidigare nämnts utfördes sju intervjuer med företag från Växjöområdet. Alla 

företag har länge varit aktiva i området och har en fungerande exportverksamhet. De 

företag som deltog i undersökningen är Svenska Våg AB, LocTech AB, Balco AB, 

Avego AB, Snapp Products of Sweden AB, Rottne Industri AB och Arcoma AB. 

Information från företagens hemsidor, årsredovisningar och pressmeddelanden har 

också legat till grund för denna undersökning.  

Alla företag som deltog i undersökning tillhör enligt EU kommissionens kategorisering 

små och medelstora företag. Enda undantaget är Balco AB som har under 250 anställda 

men har dock en omsättning som överskrider EU kommissionens riktlinjer. Intervjun 

med företaget gav dock ovärderlig information och nytta till denna studie vilket är 

därför som företaget är inkluderat i undersökningen.  

 

4.2 Svenska Våg AB    

4.2.1 Bakgrund    

Svenska Våg AB startades i Växjö 1985 av experter inom produktionsstyrning, 

automation och vägning. Företaget inriktar sig på att konstruera och leverera 

automatiska vägningssystem för alla sorters branscher. Svenska Våg AB arbetar efter 

kundens behov och riktar sig till både små och stora företag. Företaget är verksamt inom 

ett stort område. Det bearbetar allt från manuella vägnings- och registreringssystem till 

avancerade intelligenta vågterminaler som är kapabla till att kommunicera med 

överordnade datorer eller styra hela tillverkningsprocesser (svenskavag1).   

Svenska Våg AB är en av Sveriges mest framgångsrika tillverkare av automatiserade 

vägningssystem tack vare deras kompetens och klara målinriktning. Företaget anser att 

det är en tillgång för deras kunder tack vare deras långa erfarenhet från olika branscher 

samt dess stora kunskap genom att det har producerat och driftsatt hundratals system 

varje år. Systemtänkandet med system 5000 som är uppbyggd enligt modulprincipen 
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där elektronik samt programvara enkelt kan byggas tillsammans i både små och stora 

system är företagets stora konkurrensfördel (svenskavag1). 

Företagets grundare och nuvarande VD är Lars Inge Axelsson (Intervju1). Lars Inge 

Axelsson är även styrelseledamot i företaget. Företaget har fem heltidsanställda men hyr 

även in viss personal vid behov, som till exempel företagets administrationsansvarige 

eller när företaget behöver rätt personal vid producerandet av bland annat skåp till deras 

system. Omsättningen på företaget uppgår till ungefär nio miljoner kronor om året 

(Intervju1). Detta bekräftas av företagets senaste årsredovisning. Företaget har under de 

senaste fyra till fem åren legat stabilt på ungefär samma nivå. De senaste fyra åren har 

företaget haft en omsättning mellan åtta och nio miljoner kronor medan under 2007 

hade företaget en något högre omsättning, nämligen 11.4 miljoner kronor. Företaget har 

även haft fem till sex heltidsanställda under de senaste fem åren. Företagets vinst under 

2011 uppgick till 596 733 medan det under 2012 sjönk till 574 966 (SvenskaVågAB). 

 

4.4.2 Intervju med Lars Inge Axelsson    

Lars Inge Axelsson berättar att företaget exporterar en del till utländska marknader. Den 

största delen av försäljningen går via svenska företag, samarbetspartners, som sedan 

säljer vidare produkterna utomlands. Anledningen till det här är för att Svenska Våg AB 

har själva mekaniken till vägningen men har inte alla kompletterande komponenter. I de 

flesta fall är det företagen som har kommit till Lars Inge Axelsson och Svenska Våg AB 

och frågat om samarbete och hjälp med själva vägningen. Företaget bearbetar inte 

exporten för att deras system anses vara för komplexa. Sedan tydliggör Lars Inge 

Axelsson att företagets styrka är att det befinner sig nära kunden, och med export 

försvinner det.  

Lars Inge Axelsson förklarar dock under intervjun att företaget även säljer direkt till 

utlandet. Enligt senaste årsredovisningen bekräftas att företaget har direktexport bland 

sina aktiviteter då de beskriver sin verksamhet som att företaget ska bedriva bland annat 

utveckling, tillverkning och marknadsföring av elektrovågar samt export utav 

produkterna. Även bland intäkter förtydligas detta genom att försäljningen redovisas 

efter bland annat kursdifferenser vid försäljning i utländsk valuta (SvenskaVågAB).  
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Under de senaste 15 till 20 åren är företaget verksamt i Norge, Finland, Danmark och 

Lettland. I alla fall, med undantag Norge, har de utländska företagen hittat till Svenska 

Våg AB. Företaget har inte tagit eget initiativ till export. Lars Inge Axelsson klarlägger 

att Norge inte kan räknas in som utlandet då det praktiskt taget är det samma som 

Sverige.  

I alla utländska marknader har företaget etablerat sig via kontakter som företaget har 

skapat via deras befintliga nätverk i Sverige. I Norge fick företaget upp kontakter som 

det sedan bearbetade förklarar Lars Inge Axelsson och klargör även att deras kontakter 

fick de via den bransch som de tillhör och deras nuvarande samarbetspartners. Även i 

Danmark har företaget etablerat sig via kontakter. De företag som Svenska Våg AB 

säljer till i Danmark har kontor och verksamhet i Sverige och via den svenska 

verksamheten har sedan export till Danmark möjliggjorts. Lars Inge Axelsson klargör; 

”Det är ju via samarbetspartners som man kommer i kontakt med andra, att man 

känner samma människor och sen sprider det sig”.  

Deras produkter skapas specifikt utifrån en diskussion med vad kunden behöver och vill 

ha. Lars Inge Axelsson förtydligar att för att deras koncept ska fungera utomlands 

behöver företaget vara större och ha återförsäljare i de utländska marknaderna som 

sköter själva kontakten med kunden. Under de 25 år som företaget har varit verksamt 

har dessa tankar berörts men de har aldrig blivit till verklighet på grund av att Lars Inge 

Axelsson inte tycker att företaget är stort nog för den etableringen. Han förtydligar dock 

att det aldrig har varit ett mål heller, att bli större. Lars Inge Axelsson tillägger; 

”För ju större man är desto känsligare blir man vid konjunkturer och måste 

sysselsätta fler personer. Ett företag på 5-10 personer som vi alltid har varit, är 

en modell som har passat oss och man har grepp om verksamheten… Så vårt mål 

har ju bara varit att ha en verksamhet som funkar så att vi får våra löner och det 

ska rulla på utan att man stormar sig blodig och det har vi lyckats med”.  

Hur de går tillväga med försäljningen utomlands skiljer sig inte avsevärt från hur de gör 

på hemmamarknaden förklarar Lars Inge Axelsson. Efter att ha kommit i kontakt med 

företaget skickas en offert som sedan utvecklas vidare. Största problemet är de 

skillnader som finns länder emellan. Lars Inge Axelsson tydliggör att betalningen är det 

största hindret. Länderna har olika betalningsvillkor och i vissa fall skiljer det sig från 
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hur det fungerar hemma i Sverige. Rädslan för att inte få betalt är ett hinder för företaget 

då de tidigare har haft problem med själva betalningen av levererade produkter.  

Lars Inge Axelsson klargör att han har lite kunskap om konkurrensen på de utländska 

marknaderna på grund av att deras direkta export befinner sig nära hemmamarknaden. 

Å andra sidan tillägger han att hur konkurrensen ser ut och hur de prissätter inte har 

någon betydelse för deras företag. Företaget har ett pris som de måste ha för att täcka 

kostnaderna, och om det priset inte är accepterat så är affären inte intressant. Sedan 

tillägger Lars Inge Axelsson att företaget inte prissätter annorlunda;  

”Sen har inte vi utnyttjat det att vi tar ett överpris bara för att marknaden tillåter 

det… Vi vet ungefär vad vi borde ligga på och sen vet vi vad vill ha för pris”.  

 

4.3 LocTech AB    

4.3.1 Bakgrund    

LocTech AB är ett serviceföretag inom tätningsteknologi vars affärsidé är att alltid hålla 

en hög kompetens- och servicenivå för att öka driftsäkerheten för alla dess kunder 

(Loctech1). Företaget startade som ett dotterbolag till ett företag i Norrland men är nu 

ett självgående företag som har sin bas i Växjö men försöker täcka in hela Sverige 

genom att ha aktiva säljare utspridda över hela landet (Intervju2). Företaget har 

regionkontor i Piteå, Gävle, Kristianstad, Svedala och Växjö för att vara så nära 

marknaden som möjligt (Loctech3).  

LocTech AB har flera samarbetspartners och företagets syfte är att leverera tätningar för 

roterande och statiska applikationer vars produktgrupper omfattar allt från mekaniska 

axeltätningar, boxpackningar, planpackningar i fibermaterial, grafit, PTFE och metall 

till kompensatorer i väv, stål och gummi (Loctech1). 

Företagets medarbetare har specialistkompetens inom samtliga av företagets 

produktområden och de deltar kontinuerligt i företagets leverantörers interna 

utvecklings- och utbildningsprogram. Företaget arbetar efter kundens önskemål och 

tillhandahåller både standardpackningar och specialtillverkade packningar genom deras 

egen produktion (Loctech2). 
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Nuvarande VD och grundare utav LocTech AB är Niklas Oman. Företaget har sex 

heltidsanställda och omsätter runt åtta miljoner kronor om året (Intervju2). Företaget har 

haft mellan fem till sex heltidsanställda under de senaste fyra åren. Dock har deras 

omsättning ökat då under 2009 låg omsättningen på ungefär fyra miljoner kronor. 

Niklas Oman är dessutom styrelseledamot för företaget och under 2011 gjorde företaget 

en vinst på 504 180 kronor (LoctechAB).  

 

4.3.2 Intervju med Niklas Oman    

Niklas Oman återger att företaget har en del försäljning på utländska marknader. 

Företaget är i nuläget enbart aktiva i Danmark och Norge men har tidigare även haft 

försäljning i bland annat Österrike och Finland under tiden som de hade en egen 

produkt till försäljning. När produktionen av den egna produkten lades ner så avslutades 

även försäljningen till Österrike och Finland. Anledningen var att den produkten inte 

passade in med resten av produkterna i deras produktsortiment. En annan anledning var 

också för att företaget behövde uppnå en större volym för att affären skulle vara lönsam 

och när utfallet visade sig inte bli så som de hoppats på var de tvungna att avsluta det. 

Niklas Oman förklarar att det är därför de inte arbetar aktivt med export idag. En helt 

egen produkt är vad man ska fokusera på när man exporterar förklarar han.  

Niklas Oman klargör att all deras verksamhet som de har och har haft på utländska 

marknader har uppkommit tack vare kontakter. Via deras befintliga nätverk har 

företaget sedan kommit i kontakt med personer i potentiella marknader. I alla fall har 

företaget träffat intressanta personer via deras egna leverantörer då företaget importerar 

en del produkter. Niklas Oman understryker att leverantörernas råd var till stor hjälp vid 

etableringen av intressanta kontakter som sedan visade sig vara till stor hjälp för 

etableringen utomlands.  

Niklas Oman förtydligar att deras nätverk har varit till stor hjälp och det är tack vare 

deras nätverk som de har valt att träda in på de utländska marknader som de är och har 

varit aktiva i. Niklas Oman klargör att de har aldrig själva arbetat med att undersöka 

marknader och hitta återförsäljare och kunder direkt utan de har alltid gått via deras 

befintliga kontakter i den utländska marknaden som har det rätta nätverket. Han 
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tillägger att det är omöjligt att göra det på egen hand då man inte kan marknaden. Han 

fortsätter; 

”Ja men säg om vi skulle åka till Finland och så besöka en stor panttillverkare, 

säg den produken som var vår egen. Att då komma från Sverige och bygga upp ett 

kontaktnät och relationer med dem och kunna den inhemska kulturen i Finland, ja 

det hade nog aldrig gått vägen. Man måste ha någon som kan den marknaden 

där. Och då hade vi ju det”.  

Han klarlägger även att de har ett väldigt brett nätverk och har fortfarande en relation 

med alla kontakter. Han förklarar dock att de inte har de rätta produkterna för en 

expandering i utländska marknader;  

”Hade vi en produkt som vi hade kunnat ta oss in med så har vi vägarna klara. 

Men vi har nog på vår hemmamarknad så det är där vårt fokus ligger”.  

Niklas Oman tydliggör att de inte arbetar aktivt med expansion på utländska marknader. 

Han är inte nöjd med företagets storlek men han anser att det finns mycket kvar på den 

inhemska marknaden att göra. Niklas Oman förklarar även att deras ekonomi inte är 

tillräckligt stark för den investeringen då det kostar väldigt mycket att sikta på någon 

expansion utomlands.  

Niklas Oman förtydligar att de hade stor koll på deras konkurrenter. Genom de offerter 

som de lämnade insåg de kraven som ställdes och hur prisnivån låg. Han klarlägger 

dock att det fanns många skillnader, speciellt vid betalningsvillkoren som skiljer sig 

avsevärt från hur det är i Sverige.  

Företaget har varit aktivt med export mellan sju till åtta år. Niklas Oman förtydligar 

dock att om de räknar in tiden som de hade egen produkt i produktsortimentet, har 

företaget varit aktivt med export tre till fyra år längre. Niklas Oman förklarar att när 

företaget hade en egen produkt i sitt produktsoritment var det ett naturligt steg att 

introducera produkten för deras befintliga kontakter i utlandet då de visste att det fanns 

en marknad för produkten. På den tiden arbetade företaget aktivt med att skapa 

säljmaterial på olika språk och introducera det för deras befintliga nätverk. Anledningen 

var att de då ville uppnå en större volym för just den produkten, och då var det ett 

självklart steg, då företaget behövde större och fler marknader utöver Sverige. 
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Anledningen till att produktionen utav den egna produkten avslutades förklarar Niklas 

Oman är för att risken blev för stor;  

”Som sagt så krävdes det en större volym, och de kunder som vi hade i Sverige 

hade en del projekt utomlands, som tillexempel Indien. Och då skulle grejerna gå 

direkt dit. Men det hade blivit tuffa affärer och stora risker och vi var ganska små 

jämfört med våra konkurrenter så därför kände vi efter ett tag att det var dags att 

avsluta då det tog för mycket fokus från våra andra produkter”.  

 

4.4 Balco AB    

4.4.1 Bakgrund    

Balco AB grundades 1987 och ägs idag till 20 procent av anställda och 80 procent av 

Segulah IV L.P (Balco1). Segulah är en nordisk så kallad riskkapitalist investerare 

(Segulah1). Segulah förvärvade Balco AB under 2010 (Sydsvenskan). Företaget är ett 

helägt dotterbolag till Nordiska Balco AB och bedriver utveckling, tillverkning och 

försäljning av kompletta balkongsystem främst för flerbostadshus (BalcoAB). Balco AB 

är marknadsledande inom deras område och deras inglasade balkongsystem efterfrågas 

över hela Europa. Företaget har bolag i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, England 

och Polen och har även agenter i ett flertal länder (Balco1). Företagets viktigaste 

kundgrupper är bostadsrättsföreningar men även privata och offentliga hyresvärdar 

(Segulah2).  

Balco AB har en unik lösning på deras produkter och har patent på ett fyrtiotal små 

detaljer. Företaget är även certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001 (Balco1). 

Företaget ansvarar för hela processen vid deras arbete, från själva utvecklingen till 

godkänt slutmontage (Balco2). Balco AB har som syfte att erbjuda dess kunder en 

helhetslösning och utför allt från design, projektering, tillverkning och slutmontering av 

balkongerna (Segulah2).  

Nuvarande VD på företaget är Michael Wickell och huvudkontoret ligger i Växjö 

(Intervju3). Michael Wickell har också styrelseledamot som funktion i Balco AB 

(BalcoAB). Michael Wickell tillsatte rollen 2006 då grundaren utav Balco AB och 
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dåvarande VD, Lars Björkman, gick från VD till vice VD (Smålandsposten1). Företaget 

har idag ungefär 170 anställda vilka 130 utav dem befinner sig i Växjö och resterande 

ute i dotterbolagen. Företagets omsättning 2012 var 582 miljoner kronor och deras 

planerade omsättning för 2013 är 610 miljoner kronor (Intervju3).  

 

4.4.2 Intervju med Michael Wickell   

Michael Wickell berättar att Balco AB har export till utländska marknader och har varit 

aktiva med det under de senaste 25 åren. Företagets system marknadsförs i främsta hand 

i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, England och Polen medan de Baltiska staterna 

och Spanien bearbetas via återförsäljare (BalcoAB). Michael Wickell fortsätter förklara 

att företaget startade i Norge på grund av en tillfällighet. Företagets grundare och 

tidigare VD hade en kollega under 1987 som hade ett brett nätverk i Norge. Via den 

kollegan kom företaget sedan i kontakt med en intressant person som ville företräda 

Balco ABs produkter på den marknaden. Michael Wickell klarlägger dock att en annan 

anledning var också för att Norge är en nära marknad. Det är en marknad som är väldigt 

lik hemmamarknaden, med hänsyn till kulturella aspekter.  

Företagets utländska marknader är viktiga för företaget då ungefär 62 procent av 

nettoomsättningen faktureras i utländska valutor. Med hänsyn till enbart omsättningen 

är Norge den största marknaden med en nettoomsättning på 254 897 000 under 2012 

(BalcoAB). Michael Wickell förtydligar att företaget inte hade några direkta kontakter i 

Norge tidigare men via deras nätverk kunde de sedan skapa sig viktiga kontakter som 

var till stor hjälp för företaget. Han fortsätter förklara att den kontakten som etablerades 

i Norge hade senare som funktion att sälja produkterna och ansvarade för kontakten 

med slutkunderna på den marknaden. Personen arbetade som försäljningsagent fram till 

1994-1995 då företaget öppnade ett dotterbolag på den norska marknaden. Michael 

Wickell förtydligar att de har dotterbolag på alla utländska marknader som de är aktiva i 

och använder sig mestadels inte av agenter längre.  

Michael Wickell gör tydligt att det är ett medvetet val att ha dotterbolag istället för 

agenter. Företaget vill ha direktkontakt med slutkunden vilket är därför som alla 

dotterbolag är till hundra procent ägda av Balco AB och har egenanställda på de olika 

bolagen.  
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Michael Wickell klargör att företaget arbetar idag aktivt med att äntra den Holländska 

marknaden. Marknaden undersöktes via exportrådet och sedan har han själv varit nere 

och träffat intressanta aktörer. Marknaden visade sig vara intressant enligt företagets 

kriterier. Michael Wickell förtydligar dock att de inte har arbetat på ett liknande sätt 

tidigare då de inte var lika aktiva. I de andra utländska marknaderna som de är aktiva i 

har kunderna sökt upp företaget. Balco AB träffade intressanta personer som ville 

introducera företagets produkter på deras marknad och så fortsatte samarbetet. Han 

förtydligar att rätt person på marknaden är minst lika viktigt som hur marknaden ser ut. 

Han fortsätter förklara att storleken på bolaget har gjort att de ändrade deras sätt att ta 

sig in på utländska marknader; 

”Vi växer någonting runt 11 % om året i snitt de senaste 11 åren. Så vi har haft 

fullt upp med att bygga ut de marknader som vi har så därför har vi inte aktivt 

sökt nya marknader tidigare. Så har vi sagt nu att nu vill vi för att kunna behålla 

den här tillväxten, för att kunna ha den här utvecklingen, behöva gå in på nya 

marknader också. Så därför har vi aktivt sökt nya marknader. Det är den främsta 

anledningen till att vi nu har gjort på det här sättet. Det hänger väl lite ihop med 

bolagets storlek också. Vi börjar bli mer strukturerade och mer enligt den större 

modellen. Mer av den stilen”. 

Michael Wickell berättar att företaget har fler potentiella marknader som de vill äntra 

men för tillfället så är det enbart Holland som de arbetar aktivt med. Han klarlägger att 

Holland inte är en helt enkel marknad för att det mycket som är annorlunda jämfört med 

hemmamarknaden. Sedan förtydligar Michael Wickell även att det är svårt att bedöma 

konkurrenterna på de utländska marknaderna. Anledningen är för att deras produkt är 

kundspecifikt. Beroende på vad kunden begär och hur utförandet ser ut skiljer sig 

priserna.  

Michael Wickell avslutar med att förklara att i början av processen så är företaget 

väldigt aktivt och sökande. Det är oerhört viktigt att få upp ett referensobjekt på den 

aktuella marknaden så företaget har något att visa för potentiella kunder. Han 

förtydligar även vikten av företagets nätverk och kontakter; 

”Så att få upp ett referensobjekt är väldigt viktigt men sedan gäller det framförallt 

att skapa sig ett nätverk och hålla sina kontakytor… Därefter handlar det om att 

Hodza, 2013 

56 



Civilekonomprogrammet vid Linnéuniversitetet  Examensarbete i marknadsföring 

 

få de kunderna som man har haft att bli multiplikatorer, att de sedan blir våra 

bästa säljare. De gillar våra projekt så pass mycket att de rekommenderar oss till 

andra”.  

 

4.5 Avego AB    

4.5.1 Bakgrund    

Avego AB grundades under hösten 2012 i Växjö och har samma huvudägare som 

Jiuding Group. Jiuding Group startades 1997 av George Yu som delar utav året är bosatt 

i Växjö. Jiuding Group är Kinas största producent av EPE produkter vars huvudkontor 

ligger i Hangzhou (Avego). EPE produkter är expanderad skumplast (Intervju4).  

Avegos ABs syfte är att etablera försäljningen utav förpacknings- och 

isolationsmaterial, producerat av Jiuding Group, över hela Europa. Företaget har även 

som mål att samarbeta med svenska företag och marknadsföra svenska 

kvalitetsprodukter i Kina inom områden så som energiteknik, miljöteknik och high tech 

produkter (Avego).  

Företaget har tre anställda vilka alla är delägare. En utav dem är Ying Gao. Två utav 

dem jobbar heltid på företaget medan en arbetar enbart deltid. Omsättningen idag ligger 

på ungefär en till två miljoner kronor och anledningen är för att företaget inte har varit 

verksamt under en längre period (Intervju4).  

 

4.5.2 Intervju med Ying Gao    

Ying Gao bekräftar att företaget är en försäljningsbas åt ett kinesiskt bolag. Hon 

fortsätter förklara att det var första tanken när företaget grundades men företaget har 

även kommit in i handeln inom andra områden och andra produkter. Hon nämner att de 

bland annat samarbetar med svenska företag som vill in i den kinesiska marknaden då 

de har ett brett nätverk där. I Kina är svenska kvalitetsprodukter väldigt eftertraktade 

och eftersom många av företagen i Kronoberg är exportberoende är detta en enastående 

möjlighet (Smålandsposten2).  
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Jiuding Invest Group har över 1500 anställda och nio fabriker. Företaget har länge velat 

äntra den europeiska marknaden vilket är därför som ett försäljningskontor, Avego AB, 

öppnades i Växjö. Målet har alltid varit att växa i Europa och genom samarbete med 

Kronoberg har de nu den möjligheten (Smålandsposten2).  

Ying Gao klarlägger att företaget inte har kommit så långt att de har börjat sälja sina 

produkter utomlands men att de är på väg in i Danmark, Norge och England och har 

skickat iväg offerter och väntar på bekräftelse. Hon nämner att företaget har skapat 

väldigt många kontakter i alla marknader men att processen är utdragen och tar lång tid 

eftersom de är nya i branschen. Ying Gao bekräftar även att företaget startade i de 

utländska marknaderna direkt från start och att Europa alltid har varit målet och 

marknaden.  

Ying Gao belyser att de kommer att starta sin exportverksamhet i Norge och Danmark 

då de har order på gång i de marknaderna och för att de ligger närmast. Hon klarlägger 

att det var kunderna som hittade Avego AB som har lett till ett samarbete. Ying Gao 

belyser även att företaget har skapat ett 50-tal kontakter i alla marknader som de 

planerar att börja sälja till. Dessa kontakter har skapats via mässor som företaget har 

deltagit i och tack vare kontakterna har de nu en väg in i marknaden. Hon förklarar 

också att deras nyetablerade nätverk har varit till stor hjälp;  

”Innan vi startade företaget så hade vi inte gjort så ordentlig undersökning, 

marknadsundersökning. Så vi visste inte hur det kommer gå med produkten. Så 

via kontakten med dem så fick vi reda på vad fördelarna och nackdelarna med 

våra produkter är. Vad vi kan och vad vi ska göra”.  

Ying Gao belyser att företaget har kommit långt sedan de startade och har fått klarhet på 

många områden. Då de inte hade gjort några marknadsundersökningar tidigare visste de 

inte hur de skulle positionera sig vilket de har bildat sig en uppfattning kring nu. Hon 

klarlägger även att de har bra koll på sina konkurrenter. Prismässigt anser hon att de 

ligger bra till jämfört med konkurrenterna när det gäller slutkonsumenter men grossister 

är det svårare då de anser att de prismässigt inte kan konkurrera med deras leverantörer. 

Hon belyser även att företaget funderar på att byta leverantör då det är för dyrt att 

importera från Kina och ledtiden är alldeles för lång.  

 

Hodza, 2013 

58 



Civilekonomprogrammet vid Linnéuniversitetet  Examensarbete i marknadsföring 

 

4.6 Snapp Products of Sweden AB    

4.6.1 Bakgrund    

Snapp Products of Sweden AB startades 2001 och är ett familjeföretag som fokuserar på 

utveckling och tillverkning utav kabelskyddsrör för kraft- och byggbranschen. Från 

början hade företaget enbart ett delbart kabelskyddsrör men har nu en produktportfölj av 

delbara kabelskyddsrör i olika dimensioner och hållbarhetsklasser (Snapp1).  

Snapp Products of Sweden AB producerar ungefär 100 000 meter delbara rör per år som 

det sedan säljer via grossister i varje land som det är verksamt i. Företaget har kvalitet 

som värdegrund och strävar efter att vara branschens tillförlitligaste leverantör av 

kvalitetsmärkta produkter som de säljer under varumärket Snipp&Snapp. Företaget har 

sedan start strävat efter att använda återvunnen plast i deras tillverkning och har hittills 

använt över 1000 ton återvunnen plast i deras produkter (Snapp1). 

Snapp Products of Sweden ABs övergripande målsättning är att kombinera bra 

affärsmanskap tillsammans med miljömedvetenhet. Företaget använder idag enbart 

återvunnen plast i tillverkningen av deras delbara kabelskyddsrör (Snapp2).  

Grundare och nuvarande VD på Snapp Products of Sweden AB är Lars-Göran 

Svensson. Företaget har en heltidsanställd men köper in mellan fem till sex årsarbeten 

varje år. Omsättningen på företaget uppgår till ungefär sex miljoner kronor (Intervju5). 

Lars-Göran Svensson har vunnit både skapapriset och Växjö kommuns uppfinnarspris 

tack vare att han skapade ett delbart kabelskyddsrör i plast för elkablar 

(Smålandsposten3).   

Företagets omsättning har legat stabilt de senaste fem åren mellan fyra och sex miljoner 

kronor. Företagets vinst uppgick under föregående verksamhetsår till 549 204 kronor. 

Det framgår även att företaget inte har haft några anställda förutom Lars-Göran 

Svensson själv under de senaste två verksamhetsåren. Det framgår även att företagets 

verksamhetsinriktning är bland annat import och export av rörprodukter 

(SnappProductsofSwedenAB).  

 

4.6.2 Intervju med Lars-Göran Svensson   
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Lars-Göran Svensson berättar att företaget har exporterat deras produkter till Norge, 

Finland, Tyskland, Holland och lite i Österrike under de senaste åtta åren. Han belyser 

att Holland är företagets absolut största marknad, större än Sverige. Lars-Göran 

Svensson nämner att Norge var deras första utländska marknad. Han klarlägger också 

att Norge är en väldigt bra marknad att starta sin export med då det är rätt likt 

hemmamarknaden. Tyskland är en bra och bred marknad men då det är väldigt stora 

kulturskillnader vilket är därför som det tar det längre tid att äntra marknaden. Han 

nämner att ju längre ner i Tyskland man kommer desto större skillnader finns det. De 

jobbar mer hierarkiskt vilket Lars-Göran inte är van vid i Sverige. Det är också viktigt 

att följa de kläd-och utbildningskoder som finns. Även i Finland finns det vissa 

skillnader jämfört med Sverige belyser han.  

Lars-Göran Svensson klargör att företaget startade i Norge för att det kändes nära 

hemmamarknaden och affärskulturen är väldigt informell. Han fortsätter förklara att i 

Tyskland bland annat har de stött på motstånd;  

”De är väldigt noggranna med dokumentation och vilka produkter de köper och 

så vidare. Det är lite annorlunda mot hur du gör affärer i Sverige och Norge. 

Sverige och Norge är det mycket mer att man mailar, ganska informellt. Tyskland 

är mer formellt. Mycket mer samtal och dokumentation. Jag vill ej påstå att det är 

fel men annorlunda bara. Det tar längre tid att komma in i Tyskland”. 

Lars-Göran Svensson förklarar att företaget har fått mycket hjälp från ALMI med att ta 

sig in på de utländska marknaderna. Han har även fått hjälp från personer som han har 

haft kontakt med i de specifika marknaderna. Han belyser det viktiga med att ha 

kontakter i marknaden;  

”Man måste känna den inhemska marknaden. Det beror på vilken produkt du har 

men du måste veta vilka vägar man kan gå för att presentera produkten och vilka 

regler som finns och så vidare. De här produkterna som vi har, de provas ju då i 

Sverige för statens anläggningsprover så det är en Europanorm på dessa 

produkter så då måste man veta vilka regler som gäller för just den marknaden 

man går in i”. 

Han förklarar att tack vare att de äntrade Tyskland kom de även in i de andra 

marknaderna. Deras produkter exploaterades och ordet spred sig till andra intressenter. 
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Via den vägen har de sedan kommit i kontakt med personer från Holland vilket blev 

deras väg in i marknaden. Han belyser att när en efterfrågan väl finns på marknaden är 

det naturliga steg som följer därefter.  

Lars-Göran Svensson klarlägger att deras kontakter i de utländska marknaderna har 

varit till stor hjälp. De har fått ovärderliga råd och flera möjligheter har öppnats. Han 

belyser även att säljandet av produkten utgör 95 procent av hela arbetet.  

Lars-Göran Svensson tydliggör att i början handlar det väldigt mycket om att lära sig 

marknaden. Få en uppfattning om marknaden och lära sig hur man ska få en 

organisation till att fungera. Sen är det viktigt att synas så mycket som möjligt. Han 

förklarar även att företaget har en del konkurrenter men då de är ensamma om att ha en 

viss typ av klaff på deras rör har det möjliggjort att de kommer åt en del områden bättre 

än konkurrenterna.  

 

4.7 Rottne Industri AB    

4.7.1 Bakgrund    

Rottne Industri AB startades först som Börjes Mekaniska av Börje Karlsson. Börje 

hjälpte sin far med att köra timmer i skogen och konstruerade sin första kran som han 

använde till sin traktor. Ryktet om kranen spred sig och såldes till en spekulant. Fler och 

bättre kranar konstruerads av Börje som fler spekulanter intresserade sig för. 1955 kom 

försäljningen igång ordentligt och en ny verkstad införskaffades (Rottne1).  

Företaget har sitt huvudkontor i Rottne som ligger i Växjö kommun. Verksamheten 

bedrivs på tre platser i Sverige. Moderbolaget bedrivs i Rottne och i Lenhovda i 

Uppvidinge kommun. Genom dotterbolaget Rottne-SMV AB bedrivs en del av 

verksamheten även i Stensele i Storumans kommun. Företaget ska arbeta med 

tillverkning av ett komplett program av skördare och skotare för både gallring och 

slutavverkning (RottneAB).  

Företaget har idag 200 anställda varav 125 arbetar i Rottne och en medelomsättning på 

450 miljoner kronor (Intervju6). Under 2007 hade företaget dock 263 anställda 

(RottneAB) men var tvungna att varsla 63 personer på grund av en vikande orderingång 
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(svd). Företaget har en fungerande exportverksamhet på flera marknader. De är idag 

verksamma i Europas skogsländer så som Norge, Tyskland, Polen, Tjeckien, Schweiz, 

Österrike, Frankrike, Portugal, England, Lettland och Litauen. Företaget bedriver även 

försäljning till USA och Kanada sedan 1983 och Australien sedan 1992. Roland 

Axelsson har arbetat på företaget sedan 1969 och har bland annat arbetat som 

produktionschef. Sedan slutet på 80-talet har Roland Axelssons huvudansvar varit 

företagets exportverksamhet (Intervju6).   

 

4.7.2Intervju med Roland Axelsson   

Roland Axelsson förklarar att företaget tidigt har varit verksamt inom export. Företaget 

tillverkade små vagnar i olika storlekar under 1955 till 1965. Under 1960 såldes 

kranarna till Chile då företaget träffade en person från Chile på en utställning i Sverige 

som var intresserad av att sälja vagnarna på den marknaden. Det här var inte aktuellt 

länge och Roland Axelsson klargör att de räknar som att företaget aktivt har arbetat med 

export sedan 1971 och startade i Tyskland. Han förklarar dock om man räknar in Norge 

som exportland så har företaget aktivt sysslat med export sedan 1970.  

Det hela började med att företaget tillverkade en maskin kring delar av en Ford. Detta 

ledde till att Ford blev intresserade och började marknadsföra produkten som i sin tur 

ledde till att Fords systerbolag i både Norge och Finland började sälja produkten på de 

marknaderna. Efter att Ford la ner sin naturbruksdel har de själva haft direktkontakt 

med återförsäljarna. Roland Axelsson klargör att det är så de arbetar. Företaget har en 

återförsäljare/distributör i varje utländsk marknad som själva får organisera 

försäljningen på egen hand så att hela marknaden täcks. Företaget trycker dock på så att 

så att en så stor marknadsdel som möjligt uppnås. Företaget befinner sig idag som 

tidigare förklarat i flera marknader i både Europa, Nordamerika och Australien. I 

Finland har de dock ingen försäljning längre då de fokuserar på marknader som de anser 

har störst potential och är stora skogsländer så som Tyskland, Frankrike och Norge. 

Roland Axelsson fortsätter förklara;  

”Det finns stort potential i Finland också, egentligen, men hälften av våra 

konkurrenter kommer från Finland. De två största konkurrenterna. Men sedan är 
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språket också ett problem. I större delarna av Finland kan folket enbart finska. 

Varken svenska eller engelska”.  

Roland Axelsson tillägger att utlandsverksamheten började som en tillfällighet då Ford 

kom in i bilden och marknadsförde deras produkter i utlandet. Den tyska marknaden 

äntrade de via en svensk entreprenör som åkte dit med en av företagets maskiner. Andra 

intressenter uppmärksammade produkten och till slut hittade företaget en återförsäljare 

som ville representera produkterna på den marknaden. USA och Kanada äntrades på 

samma sätt. Svenska entreprenörer bestämde sig för att flytta ut till de länderna och ville 

representera företagets produkter. Företagets grundare bestämde sig då för att skicka 

med en gratis maskin som entreprenörerna använde för privat bruk men också visa upp 

för potentiella intressenter. Fler intressenter började höra av sig och fler produkter 

såldes i de marknaderna. 2008 gick dock återförsäljaren i Kanada i konkurs och Rottne 

Industri AB bestämde sig för att köpa upp bolaget och har nu 3 personer på den 

marknaden som arbetar med service. Roland Axelsson tillägger dock att det bolaget så 

småningom ska säljas; 

”Men vi ska försöka sälja det bolaget då det inte ligger i vår affärsidé att 

vara egen återförsäljare. Vi ska tillverka maskinerna och stötta dem men vi 

ska ha andra återförsäljare. Vi tycker inte att vi är stora nog för att ha bolag 

kors och tvist över världen för det kräver ganska mycket att ha styr på det 

hela”.  

Roland Axelsson klargör än en gång att företaget lägger mer energi på de marknader 

som de ser en större potential i och har då visningar och demonstrationer på ett annat 

vis. I de flesta marknader sköter återförsäljarna all marknadsföring och försäljning 

själva men i de marknader som företaget har ett större intresse i hjälper de till med 

visningar och finns där tillsammans med återförsäljarna. Roland Axelsson tillägger att 

företaget har stora konkurrenter som har bra finansiering och säljer över hela landet. Av 

den anledningen är deras största konkurrenskraft att de är närmare kunden och skapar 

bättre kundrelationer.  

Roland Axelsson tydliggör att de själva har valt att enbart ha en återförsäljare i varje 

marknad. Företaget behöver sälja många produkter varje år för att det ska gå runt 

ekonomiskt. Finns det då flera återförsäljare på marknaden som säljer samma produkter 
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så tror företaget inte att de uppnår en större försäljning då återförsäljarna kommer att 

slåss mot varandra om kunderna. Han förklarar att markanden i så fall måste delas upp 

vilket kan skapa konflikter hos återförsäljarna då gräset alltid upplevs som grönare på 

andra sidan.  

Roland Axelsson anser att företaget har stor koll på konkurrenterna. Prismässigt har de 

grepp om då de vet vad det kostar att tillverka maskinerna och är man konkurrenskraftig 

på hemmamarknaden är man det även på de utländska marknaderna. Han tillägger dock 

att då deras största konkurrenter har det bättre finansiellt har de möjligheten att pressa 

ner priset vid kampanjer för att stjäla marknadsandelar. När det gäller kundsegment så 

anser Roland Axelsson att företaget är fullt konkurrenskraftigt då det vet vad deras 

maskiner klarar av och i vissa fall har bättre maskiner och produkter som är bättre än 

konkurrenternas. Han tillägger också att företaget har bra kontakt med konkurrenterna 

och att det i vissa fall är nödvändigt då man tillsammans kan slåss mot lagförslag och 

mässarrangörer;  

”Man är inte som hund och katt utan man träffas på mässor och vet vilka som är 

säljare till andra företag och man pratar med varandra. Det är väl egentligen en 

mentalitet i Skandinavien att man kan vara god vän med konkurrenterna. Man 

talar inte om allt man har men man har kontakt. 

 

4.8 Arcoma AB    

4.8.1 Bakgrund    

Arcoma AB är utvecklare av medicinska radiologiska system och delsystem. Företaget 

ingår sedan mars 2010 i IMIX Holding AB tillsammans med IMIX ADR som är 

tillverkare av digital röntgen. Arcoma-IMIX levererar en komplett, konfigurerbar och 

funktionellt sortiment av digitala röntgensystem tack vare deras kombination av 

ergonomisk skandinavisk design med ledande digital bildteknik. Bland företagets 

produkter återfinns fasta, tjudrad och trådlösa plattdetektorer samt 

positioneringsenheter, stativ, bord, generatorer och programvaror (Arcoma1).  
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Bolaget har en 50 000 kvadratmeter stor fabrik i Växjö som ägnar sig åt design, 

konstruktion och tillverkning av medicinska röntgensystem. Förutom sina egna 

produkter producerar anläggningen även medicinska system och delsystem för några av 

de största företagen inom den medicintekniska branschen, företagets globala OEM-

partners (Arcoma2).  

Företaget har idag runt 53 anställda i Växjö och har en omsättning på ungefär 140 

miljoner kronor. Mikael Larsson är VD för företaget och har även ansvaret för all 

försäljning i Europa och den försäljning som sker till deras OEM kunder. All deras 

försäljning sker till olika återförsäljare i många olika länder (Intervju7).  

 

4.8.2 Intervju med Mikael Larsson    

Mikael Larsson förklarar att företaget har varit aktivt inom export under de senaste 20 

åren. Han klarlägger att Danmark var deras första utländska marknad på grund av att 

efterfrågan ökade. Han berättar att den danska återförsäljaren kom i kontakt med 

företaget då den personen hade en koppling till företagets återförsäljare i Sverige och 

därmed uppstod en affärsrelation. Sedan fortsatte expansionen till Norge och Finland 

och England blev deras första marknad utanför Norden.   

Han tydliggör att de utländska marknaderna som företaget är aktiva i idag är Norge, 

Danmark, Finland, England, Irland, Schweiz, Nederländerna, Belgien, Österrike, Polen, 

Turkiet, Ryssland, Kina och USA. Sedan säljer företaget sina produkter även till OEM 

kunder, stora företag som har sitt eget varumärke, och då skickas produkter till Europa, 

USA och Japan.  

Mikael Larsson tydliggör att företaget grundades 1990 och att tankarna om export dök 

upp i företaget kring 1993-1994. Anledningen till att man funderade på export var för 

att den inhemska marknaden inte är tillräckligt stor. Han poängterar att man måste 

exportera men att det även är ett naturligt steg inom den medicinska branschen och att 

de flesta företag i olika marknader fokuserar på export. Han förklarar att om man gör en 

bra produkt så sprider det sig och fler företag vill samarbeta med en.  

Mikael Larsson belyser även att företaget har ett brett nätverk och kontakter i de 

utländska marknaderna. Han poängterar att man skapar kontakter när man närvarar vid 
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olika mässor. Därvid har företaget skapat många kundrelationer med återförsäljare över 

hela världen. Han klarlägger att de alltid går via återförsäljare och att återförsäljarna 

oftast har sökt sig till Arcoma AB med viljan att representera företagets produkter. I 

vissa fall har dock företaget själva också tagit egen kontakt för att försöka äntra olika 

marknader.  

Företaget har ett dotterbolag i Los Angeles i USA och ett i Shanghai i Kina. Mikael 

Larsson förklarar att i Kina har de ett så kallat representationsbolag som enbart arbetar 

med att sälja produkterna på den marknaden. I USA däremot har det ett 

produktionsbolag sedan tio år tillbaka. Han förklarar att de tillverkar ett sorts bord på 

det bolaget som mestadels går till försäljning på Nordamerikanska marknaden men även 

en del i Europa. 

Mikael Larsson berättar att han inte har märkt några skillnader mellan länder i Europa. 

Han förklarar att ifall företaget har ett CE märke på produkterna så finns det inga 

bekymmer. Dock har den svenska kronan idag varit ett problem i sig. Den svenska 

kronan är för stark jämtemot Euron vilket leder till att produkterna blir dyrare för 

utländska kunder och företaget blir mindre konkurrenskraftigt. Han förklarar dock att 

företaget balanserar upp det genom att göra en del inköp i valutan euro. Mikael Larsson 

belyser att det dock finns stora skillnader utanför Europa. Han förklarar att i USA och 

Kina så har de stött på regulatoriska hinder då produkten måste testas utifrån landets 

egna krav. På grund av det har det tagit längre tid och mer arbete att ta sig in i de 

marknaderna och att de i början går med förlust. Han fortsätter förklara; 

”Ska du in i Kina till exempel, tar det ett till två år att ta sig in i den marknaden. 

Där har de sin motsvarighet till amerikanska FDA, som heter FFDA, och då ska 

de testa om systemet även om du har testat den tidigare. Så då får man skicka ett 

system dit som de testar och den lär du aldrig få se igen. Den kan du inte sälja 

igen så det är ren förlust med det systemet” 

Mikael Larsson tydliggör att det är svårt med bedömningen av konkurrenterna på de 

utländska marknaderna men att de har bra koll. Tack vare de återförsäljare som de har i 

utlandet och deras nätverk har de fått den feedback de behöver angående konkurrensen. 

Företaget har dock stora namn som Samsung, Siemens och Phillips som deras största 

konkurrenter som Mikael Larsson förklarar har råd att sänka priset ordentligt för att ta 
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marknadsandelar. Han berättar dock att Arcoma AB inte har för avsikt att sälja på pris 

utan att kvalitet och kundnytta är deras största säljargument.  
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5. Analys 
Under detta kapitel förs en diskussion kring resultaten från den empiriska 

undersökningen och hur resultaten förhåller sig till den existerande litteraturen och 

uppsatsens analysmodell samt antaganden.  

 

5.1 Analysmodell    

Utifrån den existerande litteraturen och tidigare diskussioner antas därmed ett samband 

finnas mellan variablerna information om utländska marknader, erfarenhet av 

internationell handel, den upplevda risken, beslutsfattaren i företaget och företagets 

internationalisering vilket framgår i uppsatsens analysmodell. Information om den 

utländska marknaden och erfarenhet av internationell handel antas påverka den 

upplevda risken som är avgörande för företagets internationalisering. Den upplevda 

risken påverkar i sig beslutsfattaren som är själva nyckelpersonen och fattar beslut kring 

internationaliseringen. 

 

 

5.1.1 Fallföretagen    

I den empiriska undersökningen intervjuades sju respondenter från sju företag och i 

Tabell 4 framgår en summering av alla intervjuer och hur fallföretagen och de 

intervjuade förhåller sig till de olika komponenterna som ingår i uppsatsens 

analysmodell och antas påverka företagens internationalisering.  
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Tabell 4: Summering av fallföretagen  

Hodza, 2013 

69 



Civilekonomprogrammet vid Linnéuniversitetet  Examensarbete i marknadsföring 

 

Internationalisering har definierats som den process som ett företag går igenom för att 

anpassa dess funktioner på internationell basis men också ett företag som ett eller annat 

sätt har en koppling till en marknad utanför det egna landets gränser som exempelvis en 

exportverksamhet, import eller har en egen verksamhet utomlands (Calof & Beamish, 

1995; Tillväxtverket). Exportering är dock det populäraste alternativet när företag väljer 

att äntra en ny marknad utomlands (Lu & Beamish, 2006). Alla företag som deltog i 

undersökningen har en fungerande exportverksamhet och exporterar till mer än en 

marknad. Avego AB är det enda företaget som ännu inte har exporterat sina produkter 

men är dock ett nyöppnat företag som betraktas som Born global och är i upphandlingen 

med företag i både Norge och Danmark och kommer inom kort att exportera till de 

marknaderna.  

Enligt Knight och Cavusgil, (2004) definieras Born globals som företagsorganisationer 

som direkt från födseln söker att uppnå högre resultat från den internationella 

verksamheten via tillämpningen av kunskapsbaserade resurser till försäljning i flera 

länder. De karaktäriseras av att deras ursprung är internationellt vilket framgår i 

ledningens globala fokus och att man väljer att förbinda specifika resurser i 

internationella aktiviteter. Utav den definitionen kan Avego AB betraktas som Born 

global då företaget är ett kinesiskt företag vars ägare har företag på den kinesiska 

marknaden. Företaget har också från start haft Europa som ett mål och upplevt den 

europeiska marknaden som en gemensam marknad.  

Som det tidigare har klargjorts sker företagets internationella utveckling gradvis och 

många olika studier har förklarat företagens utveckling på olika vis. Det som dock är 

gemensamt för alla studier är att ett företag börjar med att investera lite resurser till en 

specifik marknad och ökar succesivt i takt med att kunskapen om den marknaden ökar 

och en viss erfarenhet har nåtts (Johanson & Sharma, 1987). Detta stämmer överens 

med majoriteten av de fallföretag som har undersökts. De har startat sin 

exportverksamhet i ett av de skandinaviska länderna för att sedan äntra fler marknader 

och fortsätta expandera. I vissa fall har däremot expansionen stagnerat. Det är på grund 

av att beslutsfattaren inom företaget inte vill se en större och bredare expansion inom 

företaget på grund av att riskerna upplevs som alldeles för stora.  
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Som tidigare nämnts så har alla fallföretag valt att först exportera till en av de 

skandinaviska marknaderna. Det är på grund av att dessa marknader upplevs som lika 

hemmamarknaden på många olika sätt och därmed säkra marknader. Bland intervjuerna 

nämns bland annat att det inte råder några kulturella skillnader mellan de skandinaviska 

marknaderna eller i hur man gör affärer mellan den svenska marknaden och resterande 

skandinaviska marknader. Det stämmer överens med vad som påstås inom litteraturen 

där bristande kunskap om utländska marknader framgår som den främsta anledningen 

till att ett företag väljer att börja exportera till närliggande länder eller länder som är 

psykiskt nära (Johanson & Wiedersheim, 1975; Johanson & Sharma, 1987).  

Johanson och Wiedersheim (1975) var de första som beskrev ett företags 

internationalisering som en flerstegsutveckling i deras forskning och är den mest 

accepterade modellen inom litteraturen. Forskarna antog i deras modell att företagets 

internationella verksamhet utvecklas efterhand men startar med att företaget inte har 

någon regelbunden exportverksamhet. Alla företag som deltog i undersökningen har 

därmed passerat det första steget. Enligt modellen så exporterar företaget via fristående 

representanter i nästa steg till att gå vidare till egna försäljningsdotterbolag. Fyra utav 

företagen befinner sig i det andra steget och exporterar via fristående representanter. 

Balco AB däremot befinner sig i det tredje steget och har egna försäljningsdotterbolag i 

varje utländsk marknad som de är aktiva i. De producerar däremot inget i utlandet och 

har därför inte nått det sista steget än. Rottne Industri AB har själva tagit beslutet att ha 

försäljningsagenter i utlandet men har dock även dotterbolag i både USA och Kanada. 

Företagets dotterbolag fungerar dock enbart som försäljare och arbetar med service 

vilket innebär att de inte har nått det sista steget än. Arcoma AB har dock etablerat ett 

produktionsbolag i Los Angeles i USA där de tillverkar bord för försäljning på den 

Nordamerikanska marknaden men även i Europa. De har därmed nått det sista steget 

enligt modellen som är egen produktion i den utländska marknaden. Det framgår tydligt 

att hur långt företaget har kommit i internationaliseringen beror på beslutsfattaren. 

Balco AB och Rottne Industri AB har uppnått det tredje steget för att företagen har velat 

ha en tillväxt och har därmed fattat det beslutet att expandera och ha försäljningsbolag i 

vissa marknader. Arcoma AB har nått lite längre och därmed fattat ett beslut att ha ett 

produktionsbolag i USA vilket har lett till att de har uppnått det fjärde och sista steget. 

Däremot Svenska Våg AB som har exporterat under en längre period säljer enbart till 
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ett fåtal grannländer då ägaren, Lars Inge Axelsson, inte vill att företaget ska bli större 

och tar därmed inga aktiva steg till vidare expansion.  

Effekten av internationaliseringen kan variera för olika företag. Lu och Beamish (2004) 

poängterar att det är viktigt att ett företag har en långsiktig syn på internationaliseringen 

då den utländska expansionen kan vid första stadiet innebära att positiv avkastning 

uteblir eller till och med leda till förlust. Mikael Larsson för Arcoma AB bekräftar det 

då han berättar att det kan ta upp till två år att äntra den kinesiska marknaden på grund 

av det regulatoriska. Systemen som de ämnade sälja på den markanden var tvunget att 

först bli testad av ansvariga personer i den specifika marknaden. Det systemet kunde då 

inte bli sålt utan det innebar ren förlust för företaget. Arcoma AB har dock fortsatt 

etablera sig på marknaden och har nu ett dotterbolag med egen säljkår. Det var likadant 

för Rottne AB då de valde att skicka med gratis maskiner till samarbetspartner i både 

USA och Kanada som dessa samarbetspartners sedan kunde använda för privat bruk 

men även visa upp för potentiella kunder. Det ledde till att försäljningen på de 

marknaderna ökade och företaget har nu ett dotterbolag uppsatt i Kanada. Mikael 

Wickell för Balco AB likaså poängterar innebörden av att först och främst få igång ett 

referensobjekt på den utländska marknaden som kan visas upp för potentiella kunder. 

Företaget måste synas och produkterna måste ta sig igenom de nödvändiga stegen för att 

kunna säljas på marknaden. Potentiella kunder måste först och främst se produkten 

innan ett köp inträffar och då uteblir positiv avkastning. I slutändan så kommer det dock 

att löna sig och resultatkurvan kommer att röra sig uppåt igen som bevisas av dessa 

fallföretag men som även Lu och Beamish (2004) påstår i sin forskning.  

De fallföretag som har undersökts är alla internationaliserade utifrån den definition som 

tidigare har klarlagts. Företagen befinner sig dock i olika steg av 

internationaliseringsutvecklingen enligt den modell framtaget av Johansons och 

Wiedersheim (1975).  Nedanför diskutteras de olika faktorer som antas påverka 

företagens internationalisering mer djupgående och jämförs med de fallföretag som har 

undersökts. Resultaten jämförs även med den existerande litteraturen och hur 

fallföretagen förhåller sig till de antaganden och teorier som olika forskare har lyft fram.  
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5.1.2 Faktor 1: Information    

Forsgren (2002) understryker att ju mer information ett företag har om en marknad, 

desto lägre är den upplevda risken och desto högre blir investeringen. Den upplevda 

risken är anledningen till att företag etablerar sig i länder som är psykiskt nära som U-

modellen antar (Johanson & Vahlne, 1990). Det framgår klart och tydligt bland de 

fallföretag som har undersökts. Som tidigare förklarats har alla företag först äntrat ett av 

länderna i Skandinavien då marknader utanför den gränsen upplevs som för annorlunda 

jämfört med hemmamarknaden. Norge uppmärksammas som det självklara valet att 

starta den utländska verksamheten i på grund av dess likhet med Sverige. Snapp 

Products Of Sweden AB valde bland annat Norge som företagets första utländska 

marknad och Lars-Görans Svensson från företaget klarlägger att Norge är en väldigt bra 

marknad att starta en exporthandel då marknaden är lik hemmamarknaden. Även 

Mikael Wickell från Balco AB klargör att Norge är väldigt likt hemmamarknaden med 

hänsyn till kulturella aspekter. Roland Axelsson från Rottne Industri AB räknar inte in 

Norge som exportland utan upplyser först och främst Tyskland som företagets första 

exportmarknad. Även Lars Inge Axelsson från Svenska Våg AB instämmer att Norge 

inte kan räknas in som utlandet då det praktiskt taget är det samma som Sverige.  

Som vi kan se så är skillnader mellan länderna den anledning till att företag väljer att 

starta i närliggande marknader eller marknader med låg psyksikt avstånd som företag 

kan förstå och hantera. Enligt Johanson och Wiedersheim (1975) och Johanson och 

Vahlne (1977) innebär psykiskt avstånd de faktorer som hindrar eller stör 

informationsflödet mellan ett företag och dess marknad som exempelvis kulturella- eller 

språkskillnader. Därmed upplever företag risken som liten i de länder som de enkelt kan 

förstå (Johanson & Vahlne, 1990). Det uppmärksammas klart och tydligt bland 

fallföretagen att det råder stora kulturella skillnader mellan länder i hur man gör affärer 

men även språket belyses som ett stort problem. Bland annat förklarar Lars-Göran 

Svensson att Tyskland är en bra marknad att exportera till då den är oerhört bred men 

att det finns stora kulturella skillnader jämtemot Sverige vilket är därför som det tar 

betydligt längre tid att äntra marknaden. Även Mikael Larsson från Arcoma AB belyser 

att det råder stora skillnader, speciellt mellan hemmamarknaden och länder utanför 

Europa då de har sina egna regler och standards som måste följas. Roland Axelsson från 
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Rottne Industri AB berättar att Finland inte är aktuellt på grund av bland annat språket, 

då de varken talar engelska eller svenska i de flesta delarna av landet.  

Nätverksperspektivet antyder på att information om utländska marknader kan bli 

överförd via företagets nätverk och om ett företag har relationer med andra 

organisationer i utländska marknader kan dessa vara deras väg in i den specifika 

marknaden (Johanson & Sharma, 1987). Alla fallföretag som har undersökts belyser 

nätverkets betydelse. Kontakter på utländska marknader uppmärksammas som en 

oerhörd viktig resurs på grund av tillgången till marknadsspecifik information. Det 

framgår bland annat hos Svenska Våg AB där alla utländska markander som företaget är 

aktiva i har möjliggjorts tack vare kontakter. Även Niklas Oman från LocTech AB 

klargör att företaget aldrig själva har undersökt potentiella marknader utan har med 

hjälp av befintliga kontakter som innehar den rätta informationen samt nätverk etablerat 

sig utomlands. Likaså Balco AB och Arcoma AB som tog sig in på deras första 

utländska marknad via en tillfällighet då de träffade intressanta personer som ville 

representera produkterna utomlands och Rottne Industri AB då Ford blev inblandad i 

företaget och vars systerbolag i både Norge och Finland började sälja produkterna i de 

marknaderna. Lars-Göran Svensson från Snapp Products of Sweden understryker att 

man måste känna den inhemska marknaden och belyser hur oerhört viktigt det är att ha 

kontakter som har den informationen tillgänglig.  

Information om utlänska marknader är oerhört viktigt att besitta. Kontakter är därför en 

oerhörd nödvändig tillgång då de kan inneha denna information. Även för Born globals 

är information om utländska marknader kritiskt och Zhou et al, (2007) påstår att ett 

företags relationer är oerhört viktigt av den anledningen för att få tillgång till 

information. Vid intervjun med Ying Gao från Avego AB framgår det att företaget har 

över ett 50-tal kontakter i olika marknader som de planerar att exportera till. Det 

framgår också att kontakterna har varit till oerhört stor hjälp då de fått den feedback de 

behöver kring deras produkter.  

 

5.1.3 Faktor 2: Erfarenhet    

Enligt Johanson och Sharma (1987) ökar den internationella utvecklingen bland annat i 

takt med att företaget har nått en viss erfarenhet av utländska marknader. Alla 
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fallföretag som undersöktes, förutom Avego AB, har haft en fungerande 

exportverksamhet under flera år. Som tidigare nämnts har de flesta företag startat i ett 

utav de skandinaviska länderna för att sedan bearbeta fler marknader. De har därmed 

fått erfara exportering i en marknad som är lik hemmamarknaden och fått den erfarenhet 

de behöver för att fortsätta expansionen till fler utländska marknader. För vissa företag 

har dock expansionen avstannat på grund av beslutsfattaren. 

Agarwal och Ramaswami (1992) understryker att de företag som har någon form av 

erfarenhet av internationell handel är mer ämnade att lyckas med sin internationella 

verksamhet och Whitelock (2002) poängterar att inom U-modellen är ett företags 

experimentella erfarenhet en förklarande variabel till företagets internationalisering. Det 

framgår klart och tydligt för majoriteten av de fallföretag som har undersökts. De 

företag som under en längre period har arbetat med utländska marknader har även 

expanderat till fler marknader. Balco AB exempelvis har exporterat under 25 års tid och 

finns idag i ett flertals länder med egna försäljningsbolag i de flesta utav de utländska 

marknaderna. Likaså Rottne Industri AB som har varit verksamma i utländska 

marknader sedan 1970 och exporterar idag produkter även utanför Europa, så som USA, 

Kanada och Australien. Även Arcoma AB har under de senaste 20 åren haft en 

fungerande exportverksamhet och har idag ett eget produktionsbolag i USA. Det finns 

dock undantag. Exempelvis Svenska Våg AB som har exporterat under de senaste 15 

till 20 åren men är idag endast verksamma i Norge, Danmark, Finland och Lettland. Det 

beror dock på att Lars Inge Axelsson som driver företaget inte vill att företaget ska bli 

större och söker sig därmed inte till nya marknader.  

Chetty och Campbell-Hunt (2004) påpekar också att företag behöver erfarenhet för att 

lyckas med sina internationella verksamheter och att Born globals har den erfarenhet 

som krävs för att reducera den upplevda risken. De tre personer som både äger och 

driver Avego AB, som kan betraktas som Born global, är alla av utländsk härkomst där 

en utav ägarna dessutom förfogar över det företag som är beläget i Kina och producerar 

produkterna åt Avego AB. Därmed har företaget redan från uppstarten en erfarenhet av 

att arbeta på utländska marknader vilket litteraturen påstår krävs.   

Enligt Johanson och Vahlne (2003) måste ett företag för att kunna förstå och hantera en 

utländsk marknad, så som konkurrenter och kunder, själv vara aktivt inom den specifika 
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marknaden och att den specifika erfarenheten inte kan uppnås på ett annat sätt än att 

företaget själv utför aktiviteterna. Detta understryks av Lars-Göran Svensson från Snapp 

Products of Sweden som poängterar att i början av internationaliseringen handlar det 

väldigt mycket om att lära sig den specifika marknaden och få en uppfattning om hur 

man ska få en organisation att fungera. Även Ying Gao från Avego AB belyser att 

företaget har kommit långt sedan de öppnade för några månader sedan. Då de från 

början inte gjorde några marknadsundersökningar har de nu en bättre uppfattning om 

hur de ska positionera sig. Även Mikael Larsson från Arcoma AB tydliggör att det är 

svårt att bedöma konkurrenterna men att de ändå har bra koll tack vare de återförsäljare 

som är aktiva i marknaden. Detta understryker att det är viktigt för företaget att vara 

aktivt under utvecklingen på den utländska marknaden. På så sätt får de den information 

som de behöver för att kunna etablera sig. Företaget får därmed lära sig marknaden och 

dess konkurrenter samt kunder.  

 

5.1.4 Faktor 3: Beslutsfattaren    

Enligt Whitelock (2002) är det individerna inom ett företag som fattar beslut angående 

inträdet på en utländsk marknad. Även Reid (1981) och Bilkey och Tesar (1977) har 

fokus på ledningen i deras flerstegs internationaliseringsmodeller och antar att det är 

beslutsfattarna som genomgår de olika stegen i företagets exportutveckling och det är de 

som påverkar företagens inträde på utländska marknader. Detta bekräftas av de 

fallföretag som har studerats. Bland företagen framgår det att de beslutsfattare som vill 

ha tillväxt inom företaget kommer att aktivt söka sig till andra marknader och arbeta 

aktivt med exporten. Det är även de som fattar beslut angående utvecklingen på den 

specifika marknaden. Michael Wickell från Balco AB förklarar bland annat att företaget 

aktivt har arbetat med export under de senaste 25 åren och att de idag aktivt undersöker 

potentiella marknader för att behålla den tillväxten de har inom företaget. Balco AB har 

även dotterbolag i alla utländska marknader som de exporterar till för att kunna vara så 

nära kunden som möjligt. Arcoma AB har också varit aktiva med export under flera år 

och Mikael Larsson belyser att tankarna om export bearbetades då den inhemska 

marknaden är alldeles för liten och då är det ett måste att ta sig ut på utländska 

marknader. Företaget finns idag på flera marknader och har dessutom dotterbolag i Los 
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Angeles i USA och i Shanghai i Kina. Även Rottne Industri AB arbetar aktivt med 

export och exporterar idag till ett flertal marknader i Europa, Nordamerika och 

Australien. Roland Axelsson bekräftar att företaget lägger mer energi på de marknader 

som de ser en större potential i och har då visningar och demonstrationer på ett helt 

annat vis. Han bekräftar även att de själva har tagit beslutet att enbart ha en 

återförsäljare i varje utländsk marknad som själva får organisera försäljningen så att 

hela marknaden täcks. På så sätt anser företaget att de får mer sålt på den specifika 

marknaden.  

De beslutsfattare som däremot inte vill ha tillväxt inom företaget eller ser utländska 

marknader som alldeles för osäkra kommer inte att arbeta aktivt med 

exportutvecklingen. De upplever hindren som alldeles för stora för att kunna ta den 

risken. Lars Inge Axelsson från Svenska Våg AB förklarar att företaget inte bearbetar 

export men att de under cirka 20 år har exporterat till Norge, Danmark, Finland och 

Lettland på grund av tillfälligheter. Han förtydligar att deras styrka är att de befinner sig 

nära kunden och för att det ska fungera utomlands måste företaget bli större vilket Lars 

Inge Axelsson inte vill ska inträffa. Han förklarar att om företaget är större blir det även 

känsligare för konjunkturer samt att de i så fall måste anställa fler personer. Det innebär 

att han då har mindre grepp om företaget vilket han inte vill ska hända utan han 

förklarar att deras mål har varit att ha en verksamhet som går runt ekonomiskt 

tillräckligt för att få lönerna utbetalda utan att överanstränga sig och det har företaget 

lyckats med. Han belyser även rädslan för att inte få betalt när man exporterar till olika 

länder då de vid ett tillfälle har levererat produkter till ett land i mellanöstern men fick 

inte betalt för produkterna vilket ledde till en utdragen process. Även LocTech AB har 

exporterat under flera år men är i nuläget endast aktiva i Danmark och Norge. Niklas 

Oman anser att de inte har de rätta produkterna för vidare expansion till fler utländska 

marknader. Han förklarar att man måste ha en helt egen produkt för en sådan 

investering och det har inte företaget i nuläget. Även för LocTech AB var riskerna 

större än fördelarna med att expandera utomlands. Niklas Oman förklarar att de tidigare 

har exporterat till fler marknader men risken blev alldeles för stor så den expansionen 

avslutades.  

Enligt Holmlund och Kock (1998) är det oftast entreprenören som initierar 

internationaliseringsprocessen inom SMEs och i dessa företag anses personalresurserna 
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vara kritiska för företaget. Det är på grund av att ett företags internationalisering för det 

mesta kretsar kring en person och dennes kunskap och erfarenhet. Företagsledaren anses 

vara den person som gör skillnad i ett företag och om företaget blir framgångsrikt eller 

misslyckas. Företagsledaren är nyckelpersonen i den internationella verksamheten 

(Holmlund & Kock, 1998). Det framgår klart och tydligt hos Avego AB. De är tre 

personer som arbetar för företaget och alla tre är delägare. Ägarna till företaget hade 

som mål, innan det öppnades, Europa i tankarna. Europa uppfattades som en marknad 

och expansionen förbereddes innan uppstarten. I detta fall ville beslutsfattarna äntra 

flera marknader och växa inom Europa så fort som möjligt. De tog därmed de steg som 

var nödvändiga för att detta skulle inträffa. Det framgår även i de andra fallföretagen. 

Svenska Våg AB, LocTech AB och Snapp Products of Sweden AB klassas som 

mikroföretag och har en enda ägare som ensamma fattar beslut kring företagets 

utveckling. Här är det uppenbart att de är nyckelpersonen inom företaget och att det är 

de som initierar internationaliseringen och ansvarar för utvecklingen av expansionen. 

Balco AB, Rottne Industri AB och Arcoma AB är större företag med många anställda 

där varje avdelning har en ansvarig person. Här är det strukturellt annorlunda och 

beslutsfattaren behöver nödvändigtvis inte vara företagsledaren utan kan vara den 

person som är ansvarig för exporten, ensam eller tillsammans med andra.  
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6. Diskussion 
Under detta kapitel diskutteras undersökningens resultat och hur det förhåller sig till 

studiens syfte. Dessutom framgår en diskussion kring undersökningens metodik och 

studiens teoretiska samt praktiska bidrag. Kapitlet avslutas med rekommendationer för 

vidare forskning.  

 

6.1 Slutdiskussion    

Analysmodellen antar att information om utländska marknader har ett samband med den 

upplevda risken samt företagets internationalisering. Utifrån denna studie framgår det 

klart och tydligt att information om utländska marknader är avgörande för företagen. 

Det finns en viss rädsla för att träda in på en marknad som man anser inte kan vilket är 

därför som alla fallföretag som har undersökts har uppmärksammat marknadsspecifik 

information som väldigt nödvändigt när inträde på den specifika marknaden är aktuellt. 

Den upplevda risken är därmed en anledning till att företag väljer att starta dess 

internationella verksamhet i ett av de skandinaviska länderna då marknaderna upplevs 

som väldigt lika hemmamarknaden. Då inga större kulturella-, språk-, eller 

affärsskillnader råder anses dessa marknader som riskfria. Den upplevda risken är 

dessutom en anledning till att företag väljer att nyttja sitt nätverk och sina kontakter när 

de beslutar sig för att äntra en specifik utländsk marknad. Rätt personer på rätt 

marknader anses vara en oerhörd viktig resurs och väldigt kritiskt bland fallföretagen. 

Anledningen är för att dessa personer kan vara till hjälp med att få tillgång till 

marknadsspecifik information. Därmed påvisas att ett samband mellan information om 

utländska marknader, den upplevda risken och företagets internationalisering råder.  

Analysmodellen antar även att ett samband mellan erfarenhet av internationell handel, 

den upplevda risken och företagets internationalisering råder. Alla fallföretag som har 

studerats har lång erfarenhet av internationell handel och är dessutom verksamma i mer 

än en utländsk marknad. Fallföretagen är dessutom informerade om konkurrenterna på 

de utländska marknaderna men i vissa fall är den informationen inte nödvändig då 

företaget har en unik produkt. Utifrån denna studie är det påvisat att de företag som har 

exporterat under en längre period har dessutom aktivt arbetat med företagets 
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internationalisering och därmed kommit längre i utvecklingen. Ett avvikande fall är 

Svenska Våg AB där beslutsfattaren i företaget inte vill utveckla företagets 

utlandsverksamhet och har därmed avstannat företagets internationalisering. Som 

tidigare förklarats är en av de skandinaviska marknaderna ett självklart val när företagen 

väljer att starta den internationella verksamheten. Därav har företagen fått erfara 

exportering i en marknad som är lik hemmamarknaden där riskerna uppfattas som 

väldigt små för att sedan fortsätta internationaliseringen till fler marknader. Därmed 

påvisas att ett samband mellan erfarenhet av internationell handel, den upplevda risken 

och företagets internationalisering råder.  

Det tredje antagandet i analysmodellen är att ett samband råder mellan den upplevda 

risken, beslutsfattaren och företagets internationalisering. I denna studie framgår det att 

det är beslutsfattaren inom företaget som tar beslut angående företagets 

internationalisering och dess utveckling. Det är uppenbart att i mindre företag är 

beslutsfattaren företagets ägare men i större företag är det antingen verkställande 

direktören eller den person som är ansvarig för företagets internationella marknader. 

Det är påvisat att de beslutsfattare som vill se en större tillväxt inom företaget aktivt 

kommer att bearbeta exporten och söka sig till utländska marknader. Därmed kommer 

företaget att utveckla dess internationalisering. De beslutsfattare som däremot inte vill 

se en större tillväxt inom företaget eller anser att internationella marknader inte är 

intressanta då hemmamarknaden är tillräcklig kommer inte att arbeta aktivt med 

företagets exportutveckling. Det framgår att dessa företag upplever 

internationaliseringens hinder som alldeles för stora för att våga ta den risken vilket har 

lett till att företagens internationalisering har avstannat. Därmed påvisas att ett samband 

råder mellan den upplevda risken, beslutsfattaren och företagets internationalisering.  

Information om utländska marknader, erfarenhet av internationell handel och 

beslutsfattaren i företaget accepteras som influerande faktorer på företagets 

internationalisering. Det är påvisat att ett samband mellan information om utländska 

marknader, erfarenhet av internationell handel, den upplevda risken, beslutsfattaren och 

företagets internationalisering råder. I och med det accepteras studiens analysmodell.  
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6.2 Metoddiskussion    

Denna studie har som tidigare förklarat tillämpat ett bekvämlighetsurval. Ett 

sannolikhetsurval var inte möjligt att genomföra på grund av finansiella aspekter och 

tidsbrist. Studiens population är dessutom stor och utspridd över hela landet vilket hade 

inneburit en alldeles för stor utmaning att genomföra då studien är av kvalitativ 

karaktär. Av den anledningen är det enligt Bryman och Bell (2005) omöjligt enligt 

litteraturen att kunna generalisera studiens resultat. 

Det finns 262572 företag som tillfaller under studiens kriterier. På grund av att 

populationen är alldeles för stor och utspridd har denna studie dessutom tillämpat ett 

stickprovsurval. Enligt Saunders et al. (2009) uppstår samma problem med 

stickprovsurval och det blir svårt att generalisera resultaten. Då det bästa alternativet är 

att genomföra intervjuer ansikte mot ansikte har företag som tillfaller under studiens 

kriterier och befinner sig i Växjös närområde valts ut. 60 företag kunde lokaliseras tack 

vare Växjö kommuns hemsida (www.vaxjö.se) och den ekonomiska föreningen 

GoTech. Alla företag blev tillfrågade att delta i undersökningen men endast sju valde att 

medverka.  

Denna studie ämnar dock inte generalisera dess resultat utan ge en större inblick i hur 

företagens internationalisering ter sig och vad som kan kommas ha en influerande effekt 

på dess utveckling vilket har uppnåtts. Det understryks av Bryman och Bell (2011) som 

påpekar att syftet med kvalitativa intervjuer inte är att dra generella slutsatser över 

befolkningen men att generalisera teorin.  

Vid individuella intervjuer kan en intervjuareffekt uppstå och innebär att intervjuarens 

närvaro skapar speciella resultat. Det kan även uppstå en kontexteffekt som innebär att 

den plats där intervjun äger rum skapar speciella resultat (Saunders, et al. 2009). 

Problemet har varit erkänt och på grund av dessa faktorer och för att respondenten ska 

vara bekväm under intervjun har intervjuerna ägt rum vid företagens lokaler eller på en 

plats som respondenten själv har valt. Intervjun startades med öppna frågor för att sedan 

leda in på de studiebaserade frågorna. Av den anledningen antas inte intervjuereffekten 

eller kontexteffekten ha påverkat studiens resultat.  
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6.3 Teoretiskt och praktiskt bidrag   

Många teorier och modeller har förklarat processen som företag går igenom vid 

internationalisering. Många forskare har dock understrykt att det behövs mer forskning 

kring vad som påverkar företagens internationalisering. Denna uppsats har undersökt 

ifall information om utländska marknader, erfarenhet från utländska marknader, den 

upplevda risken, beslutsfattaren i företaget och företagets internationalisering har ett 

samband.  

Utifrån undersökningen har det klarlagts att information och erfarenhet har en koppling 

till den upplevda risken. Information och erfarenhet minskar den upplevda risken som i 

sin tur har en koppling till företagets internationalisering. Företag väljer att starta i ett 

land som är psykiskt nära, som litteraturen påstår, då risken är mindre. Norge och 

Danmark är självklara val att starta den utländska verksamheten. Dessa marknader är 

lika hemmamarknaden på ett kulturellt sätt och inga större bekymmer finns vid 

affärsuppgörelser. Information och erfarenhet accepteras därmed som influerande 

faktorer till företags internationalisering.  
Denna undersökning har även bekräftat att beslutsfattaren i företaget har en koppling till 

företagets internationalisering. Den upplevda risken upplevs av den person som fattar 

beslut kring företagets internationalisering. I de fall där beslutsfattaren har för avsikt att 

expandera företaget är utländska marknader det självklara alternativet och arbetar aktivt 

med att undersöka marknader. I de fall där beslutsfattaren anser att företaget är 

tillräckligt stort eller att hemmamarknaden är tillräcklig kommer export inte att 

bearbetas och internationaliseringen upphör. Därmed accepteras beslutsfattaren som en 

influerande faktor till företagets internationalisering.  

Därmed bekräftas analysmodellen och dess påstående att information om utländska 

marknader, erfarenhet från utländska marknader, den upplevda risken, beslutsfattaren i 

företaget och företagets internationalisering har en koppling till varandra. På grund av 

att ett bekvämlighetsurval har implementerats i denna studie kan resultaten därmed inte 

generaliseras till hela populationen och därmed inte till hundra procent säkerhet påvisa 

de antaganden som har klarlagts. Studiens syfte var dock att få en större inblick i 

företags internationalisering och inte dra slutsatser över hela populationen.  
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Denna studie visar därmed på att de faktorerna som har undersökt är viktiga 

komponenter till ett företags internationalisering som borde belysas och tas hänsyn till. 

Beslutsfattaren har en viktig roll i hur företagets internationalisering kommer att 

utvecklas och information och erfarenhet är kritiska faktorer för hur 

internationaliseringen kommer att te sig då de har ett samband med den upplevda 

risken.  

 

6.4 Vidare forskning    

Denna studie har gett en större inblick i hur företags internationalisering utvecklas och 

vad som influerar företags expansion på utländska marknader. Studien har endast belyst 

ett fåtal faktorer. Det finns dock fler faktorer som har ett samband med företagets 

internationalisering som är väldigt intressanta och borde vidare undersökas. En 

intressant faktor att vidare analysera är företagens ekonomi. Under den empiriska 

undersökningen kunde en mer positiv attityd mot internationalisering uppmärksammas 

vid de fallföretag som har en bättre ekonomi.  

Företags internationalisering är en komplex process som pågår under en väldigt lång 

period. Denna studie är av kvalitativ karaktär och har fallstudier som grund för den 

empiriska undersökningen. Om möjligt hade det varit oerhört intressant att endast 

undersöka ett fall under en längre period för att närmare analysera företagens steg under 

dess internationaliseringsutveckling. På så sätt får man en större inblick i vad som har 

en effekt på företagens expansion på utländska marknader. 

Denna studie har tillämpat ett bekvämlighetsurval på grund av olika aspekter såsom 

tidsbrist och finansiella problem. Därav är det omöjligt att generalisera studiens resultat. 

Ur en teoretiskt aspekt hade det däremot varit oerhört viktigt och intressant att tillämpa 

ett sannolikhetsurval med ett större antal fallstudier för att på så sätt kunna styrka 

antaganden och generalisera resultaten.  
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Bilaga 1 

Svenska våg AB 
Intervju med Lars Inge Axelsson 

3/4-2013 

Hur många anställda finns det på företaget? 

Fem stycken. 

Är det heltidsanställda? 

Ja precis. Men sedan så köper vi in en del tjänster. Till exempel personen som sitter på 

kontoret och sköter fakturor och löner med mera är en inköpt tjänst. Det är likadant när 

vi producerar system så köper vi in rätt personal till att bygga skåpen och så vidare. Det 

är den småländska attityden, man utnyttjar småföretagen runtomkring.  

Var köper ni in tjänsterna ifrån? 

Elskåp och så köper vi härifrån, Bravida bland annat hjälper oss med elskåpen. 

Hur mycket är den årliga omsättningen i företaget? 

Runt 8 till 9 miljoner.  

Utför företaget någon form av exportaktivitet på en utländsk marknad? 

Ja, vi exporterar en del. Det mesta går via svenska företag, våra samarbetspartners som 

vi har hittat i sverige och sen så säljer de vidare till utländska företag.  

Så ni säljer till svenska företag som sedan säljer vidare utomlands? 

Fast att den större delen går via svenska företag har vi även direkt försäljning till 

utländska företag. Detta är för att vi har mekaniken till en vågmaskin men vi har inte 

alla kompletterande komponenter som silar etc. Där behöver vi våra samarbetspartners, 

och då är det oftast dessa samarbetspartners som har kommit till oss och behöver hjälp 

med vägningen. Ett exempel är företaget ESAB som gör hela fabriker och då köper de 

in själva vägningen utav oss. De hamnar sedan utomlands. Vi är sedan med och 

installerar och sätter i drift.  

Har ni någon egen försäljning till utlandet? 
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Vi säljer även själva direkt till utländska företag. Grundmekaniken och komponenter. 

Då har dessa företag hittat oss och tagit kontakt med oss, vi har själva inte tagit eget 

initiativ till det, frånsett Norge då men det är ju nästan som Sverige så det kan vi inte 

räkna med.  

Så ni sökte er själva till Norge? 

Där fick vi upp kontakter som vi då har bearbetat. Så där sålde vi in idén själva.  

Hur fick ni kontakt med dessa? 

Denna kontakt fick vi igenom den bransch som man tillhör och man träffar företag som 

sedan levererar dit. Det är ju via samarbetspartners som man kommer i kontakt med 

andra, att man känner samma människor och sen sprider det sig. En anledning till att vi 

inte bearbetar export är ju för att våra system är ju lite för komplexa för oss att kunna 

sälja utomlands. Sen så är ju vår styrka att vi befinner oss nära kunden och så ska man 

komma överens om hur det ska fungera och så vidare. Det ska ju tas fram en 

specifikation och där har man ju ett behov till en närhet till kunden, så till exempel de 

systemen när man ska göra en blandning, så ser det olika ut för olika branscher och 

olika fabriker då de tänker olika. Det är inget färdigt system som man bara kan skicka 

till kunden och säga att det här har vi och så här ser det ut. Utan man måste fråga 

kunden hur det ser ut hos dem och komma fram till något specifikt som fungerar. Där 

har man ju då ett trappsteg om man ska sälja utomlands, och då måste man vara större 

än vad vi är och haft någon återförsäljare som sköter den kontakten med utländska 

kunder.  

Ni har inga planer på att ha en sådan återförsäljare? Har den tanken slagit er? 

Vi har varit igång i 25 år så det har varit lite olika tankegångar under årens lopp och det 

var vissa idéer att ha en sådan återförsäljare.  

Hur kommer det sig att det aldrig blev av? 

Det blev inget för vi är inte tillräckligt stora nog, tycker vi. Sedan har vi aldrig haft som 

en strävan att bli större heller.  

Av vilken anleding då? 
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För ju större man är desto känsligare blir man vid konjunkturer och måste sysselsätta 

fler personer. Ett företag på 5-10 personer som vi alltid har varit, är en modell som har 

passat oss och man har grepp om verksamheten. Växer det och blir större så blir 

företaget även känsligare, som sagt som till exempel vid lågkonjunktur. Så vårt mål har 

ju bara varit att ha en verksamhet som funkar så att vi får våra löner och det ska rulla på 

utan att man stormar sig blodig och det har vi lyckats med. Och det har varit målet hela 

tiden. Storleken i sig har inte varit ett mål.  

Så omsättningen i sig har aldrig varit ett större mål? 

Det ska generera så att det täcker lönerna och blir lite över så att man kan investera och 

utveckla företaget och plöja ner nya framtidsgrejer. Det är väl en sådan smålänningsgrej 

igen. Försiktighetsprincipen. 

Ni befann er i Norge. Är det den enda marknaden som ni har direkt kontakt med? 

Utöver Norge säljer vi även lite till Finland, Lettland och Danmark. Och i alla fall så har 

de företgen hittat oss. De företag i Danmark har ju kontor i Sverige och verksamhet så 

det är ju kontakter som har formats med bas i Sverige.  

Under hur många år har företaget varit aktivt inom export? Den direkta 

exporten? 

Den direkta exporten har företaget varit aktivt med i ungefär 15-20 år. Vår produkt 

passar inte riktigt för den utländska marknaden. Närhet är vår styrka och service till våra 

kunder och då passar inte det här konceptet om man exporterar för mycket för spritt.  

Hade ni några kontakter i den utländska marknaden innan ni började exportera 

dit? Var dessa kontakter till någon hjälp? 

Ja, som jag nämnde innan så hade vi företag som vi visste om via våra svenska 

samarbetspartners. Den svenska marknaden är själva basen. Den direkta exporten har 

skett via kontakter som vi har hittat via svenska kontakter. Anledningen är ju för att vi 

inte bearbetar utländska marknaden alls. Inget som vi strävar efter. När det gäller 

standardsaker som vanliga vågar så finns det massa företag som säljer detta. Kanske 

finns 100 företag i Sverige som gör det här. Och likadant utomlands. Finns många 

företag och därför kan vi inte nå ut med den biten utomlands. Det unika för oss är våra 

system och där skiljer vi oss från andra vågföretag.  
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Hur gick företaget till väga när det utförde exportaktiviteterna? Efter att ni fick 

kontakt med återförsäljarna?  

Det skiljer sig inte så mycket från hur vi gör med svenska företag. Efter att ha kommit i 

kontakt med dem så skickar man en offert till dem. Och en specifikation på vad det är 

man säljer till dem. Det enda som skiljer de åt är själva valutan.  

Beskriv de olika stadier som företaget gick igenom när det utförde aktiviteterna? 

Oftast som sagt så skickar vi våra grejer tillsammans med våra samarbetspartners i en 

gemensam transport. Oftast blir det järnväg då. Där är vi dock inte så inblandade. Det 

största bekymret är betalningen. Där har vi ett kapitel för sig. Där är det ju så, om man 

ska ha förskott eller inte. I vissa länder är det ju svårt att få ut pengar efteråt, där är det 

som norm att man får pengar i förskott. Ryssland till exempel. Där måste man få betalt 

innan leverans. Sen finns det på annat vis också. Jag hade en kille i Saudiarabien till 

exempel som var där nere på service. Ett systerbolag till en svensk firma. Och där fick 

vi inte betalt. Och där hade vi inte tagit något förskott. Där fick vi gå via den svenska 

firman som satte press på dem. Tog 2 år någonting tills vi fick betalt. Hade vi inte haft 

den kontakten med svenska företaget hade vi förmodligen ej fått något. Det är också en 

bit till direkt exporten, ett hinder. 

Är det rädslan att inte få betalt? 

Precis. Kommer man få betalt eller inte. Det är ju ett problem, när de betalar också. I 

Sverige sköter vi oss ganska bra med betalningar, 30 dagar normalt. Utomlands är de 

inte lika snabba på att betala.  

Med hur stor säkerhet kan ni bedöma era konkurrenter i den utländska 

marknaden som ni är verksamma i med hänsyn till bland annat pris och 

kundsegment? 

Ja, nu är ju vår direkta export ganska nära oss. Norge vet man ju om att det är ganska 

dyrt internt. Där vet man ju om men annars är det lite svårt. Man har lite hum dock. Å 

andra sidan så har vi ett pris som vi måste ha. Vi vet vilket pris vi behöver ha för att 

täcka våra kostnader. Se n har inte vi utnyttjat det att vi tar ett överpris bara för att 

marknaden tillåter det. Så vi har ett pris som vi behöver ha. Får vi inte det så är inte 

affären intressant. På det viset har vi inte ett behov av konkurrenternas priser då det 
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egentligen inte påverkar oss speciellt mycket. Vi vet ungefär vad vi borde ligga på och 

sen vet vi vad vill ha f 
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Bilaga 2 

LocTech AB 
Intervju med Niklas Oman 

5/4 - 2013 

Hur många anställda har företaget? 

Vi är 6 stycken.  

Är det heltidsanställda? 

Ja 

Har ni alltid varit 6? 

Nej, från början var vi ju 1. Och sen har vi faktiskt varit 8 också under en period. Vi 

skulle behöva fler säljare, framförallt, men just nu är vi 6.  

Hur mycket är den årliga omsättningen på företaget? 

Ungefär 8 miljoner.  

Utför företaget någon form av exportaktivitet på en utländsk marknad? 

Ja, lite då.  

I Vilka marknader? 

Bara Norge och Danmark. 

Har ni alltid bara befunnit er i dessa länder? 

Nej, inte när vi var fler på företaget och hade en egen produkt. Vi hade konstruktion 

men köpte in tillverkningen. Och så sålde vi det och då hade vi export till fler, bland 

annat Österrike och Finland. 

Men det slutade ni med sedan? 

Ja, för vi la ner den produktionen så då slutade vi med det. Vi hade en volym, vi ville ha 

en större volym för att det skulle bli lönsamt och det blev inte så. Därför la vi ner det. 

Det passade heller inte in med resten utav produkterna. Det skulle egentligen legat på ett 

annat bolag så därför la vi ner det. Där hade vi lite export. Men det hade varit mer utav 
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en typ av produkt att sikta på export med. Det var en helt egen produkt. Vi köpte in 

tillverkningen i Polen bland annat. Och i Sverige. Och vi hade även på gång beställning 

till Polen. Det gick igenom en agent som vi hade där nere. Den agenten fungerade så att 

han hittade även tillverkningen och samtidigt fungerade som försäljningsagent.  

Var det en kontakt från Sverige? 

Nej det var en av våra leverantörer som vi köper utifrån idag som ligger i Danmark som 

hade samarbete med honom i Polen. Lite grann av en kollega till oss. Han hade kontakt 

med dem i Polen, ett försäljningsbolag. Då hade vi lite gemensamma besök i större 

företag. Så det hade säkert kunnat fortsätta.  

Varför valdes dessa specifika marknader? Om vi tar hänsyn till både de länder 

som ni är aktiva i idag och som ni har varit aktiva i?  

Danmark och Norge är ju samma sak där. Det är via kontakter och Finland så de var 

likadant. Via kontakter. Den bransch som vi jobbar i. Vi har ju import och då har vi en 

del leverantörer, de har ju säljbolag som vi har, kontakt med både Finland och Danmark 

och återförsäljare runt hela världen. Det nätverket lärde vi också känna, en del då. Så 

när vi hade en egen produkt så passade vi in i deras produktutbud.  

Det var ni som tog kontakt med dem? 

Ja, vi lyssnade ju lite på våra leverantörer så sa dem tex att ”Där i Finland så jobbar vi 

med dem och då tog vi kontakt med dem”. Så hade vi sedan möten tillsammans och så 

rullade det på sen. Likadant idag, vi har ju lite leverantörer i Danmark som har 

distributörer i Finland och Norge. Vi har ju då ytterligare produkter som dessa 

distributörer är i behov av och då köper de dessa utav oss. Det blir ju så då att vi jobbar 

mot samma kunder. Samma kundsegment. Samma typ av anläggningar. Därmed har vi 

samma behov av produkter. Ja så man kan säga att det har blivit ett nätverk, man har lite 

kontakter i de ändarna. Så träffar vi kanske hos någon leverantör, vid ett gemensamt 

säljmöte i Danmark till exempel. Där träffar man då andra distributörer. Alla jobbar ju 

inte bara med en leverantör. Så hade vi fortsatt med det hade det gått, för vi har ju 

fortfarande kontakter i Chile bland annat, och ett väldigt brett nätverk, men vi utnyttjar 

det inte fullt ut. Hade vi en produkt som vi hade kunnat ta oss in med så har vi vägarna 

klara. Men vi har nog på vår hemmamarknad så det är där vårt fokus ligger. 
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Så ni är nöjda? 

Nej vi är inte nöjda men det finns så mycket kvar här att göra. Så är det ju. Det kostar ju 

väldigt mycket att sikta på annat.  

Befinner ni er bara lokalt eller i hela sverige? 

Nej vi försöker ju täcka hela Sverige. Vi har ju säljare i Piteå och en i Motala. Men vi 

behöver fler, som täcker in framförallt västkusten och några till.  

Men ni har alltid befunnit er här i Växjö? 

Ja, från början var vi ett dotterbolag till ett företag i Norrland som farsan ägde. Så jag 

startade det som ett dotterbolag men nu äger jag det själv.  

Under hur många år har företaget varit aktivt inom export?  

7-8 år har vi väl varit aktiva. Räknar man med tiden som vi hade vår egna produkt så 

blir det runt 3,4 år extra. Det var ju en produkt som vi från början var återförsäljare åt, 

sen funkade inte det längre med den leverantören, blev mycket problem så vi beslutade 

att köra med egen regi. Det var så det började med vår egen produkt.  

Hade ni några kontakter innan ni började exportera till den marknaden? 

Ja, det hade vi ju. (Frågan besvarades tidigare). 

Har dessa kontakter varit till någon hjälp? 

(Frågan besvarades tidigare). Ja, det var ju inte så att vi började från noll och tänkte hur 

ska vi komma in i Finland och sen började hitta återförsäljare och hitta kunder direkt. Vi 

har aldrig försökt att besöka kunderna direkt. Vi har alltid gått genom en egen kontakt i 

det landet som har det rätta nätverket i just det landet. 

Hur kommer det sig? 

Ja men säg om vi skulle åka till Finland och så besöka en stor panttillverkare, säg den 

produken som var vår egen. Att då komma från Sverige och bygga upp ett kontaktnät 

och relationer med dem och kunna den inhemska kulturen i Finland, ja det hade nog 

aldrig gått vägen. Man måste ha någon som kan den marknaden där. Och då hade vi ju 

det. De kontakterna. Man skulle kunna ha ett eget säljföretag men det hade bara kostat 

en massa pengar och tagit en väldigt lång tid.  
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Beskriv de olika stadier företaget gick igenom under exportprocessen. 

Ja vi hade ju en produkt som det fanns en marknad för och det är en produkt som 

tillverkades i Sverige, Tyskland och även Finland. Företag som då gjorde de här 

produkterna och vi hade då ett nätverk, kontakter genom andra, så det blev naturligt att 

introducera det för dem. Och träffa dem också. Sen la vi ner lite energi på att skapa lite 

säljmaterial på deras språk till exempel och sen var det igång. Vi hade kontakter och 

bad de boka, planera lite säljaktiviteter och sedan gjorde vi gemensamma aktiviteter. 

Tillsammans med återförsäljaren då.  

Vad var det som fick er att vilja det här? 

Det var den produkten. För att få den volymen som vi ville ha så behövde vi ha lite 

större marknader än bara Sverige, faktiskt. Vi märkte att det var lika enkelt för oss att nå 

fram i Danmark och till och med Polen.  

Av vilken anledning då? 

För att vi hade samma konkurrenter. Våra konkurrenter som var i Tyskland och 

konkurrerade med oss här och så vidare. Den här typen av kunder var beredda att köra 

inköp från utlandet. Som sagt så krävdes det en större volym, och de kunder som vi 

hade i Sverige hade en del projekt utomlands, som tillexempel Indien. Och då skulle 

grejerna gå direkt dit. Men det hade blivit tuffa affärer och stora risker och vi var ganska 

små jämfört med våra konkurrenter så därför kände vi efter ett tag att det var dags att 

avsluta då det tog för mycket fokus från våra andra produkter.  

Men ni har fortfarande kvar era kontakter? 

Ja det har vi. Vi skulle absolut kunna dra igång igen, det skulle vi.  

Med hur stor säkerhet kan ni bedöma era konkurrenter i den utländska 

marknaden med hänsyn till bland annat pris och kundsegment?  

Det hade vi ganska stor koll på. Vi lärde oss detta genom de offerter vi lämnade och 

visste vad det var för krav som ställdes och hur prisnivån låg och sådär. Största hindret 

var betalningsvillkoren. Dessa bolag hade extrema villkor för betalningar. Jämfört med 

hur vi är vana att arbeta med de andra produkterna där vi jobbar direkt mot en slutkund. 

Där är inga konstigheter utan 30 dagar, men här var det jätteannorlunda. Man kanske 

fick en delsumma direkt och sista 10 procenten kanske efter 2 år. Det innebar att det 
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kunde dröja 5 år innan man fick betalt. Vi kände att vi hade för lite muskler för att våga 

ta dessa affärer. Vi hade absolut rätt produkt, kvalitetsmässigt.  

Har ni något annat som ni skulle vilja tillägga?  

Nej. Det är ju så jobbar man med någon som kan den marknaden i utlandet så fungerar 

det och det gjorde vi. Det har man en stor nytta av. Ett sätt att hitta dem är ju olika. Vi 

hade ju redan de kontakterna och har de fortfarande, träffas fortfarande idag då vi har 

gemensamma leverantörer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodza, 2013 

100 



Civilekonomprogrammet vid Linnéuniversitetet  Examensarbete i marknadsföring 

 

Bilaga 3 

Balco AB 
Intervju med Michael Wickell 

9/4-2013 

Hur många anställda har företaget? 

170 ungefär. 

Finns alla här i Växjö? 

130 är här i Växjö. Sedan är resten ute i dotterbolagen.  

Hur mycket är den årliga omsättningen i företaget? 

Förra året var den 582 miljoner. Budget i år är 610.  

Utför företaget någon form av exportaktivitet på en utländsk marknad? 

Ja. 

Under hur många år har företaget varit aktivt inom export? 

I 25 år.  

I vilket land startade ni er exportverksamhet? 

Norge. 

Varför startade ni i Norge? 

Det var en tillfällighet. Bara tillfällighet. 

Kan du specificera dig? 

Lasse Björkman 1987 och hade en kollega som hade ett brett nätverk i Norge och via 

den kollegan så kom vi sedan i kontakt med någon som var intresserad av att företräda 

våra produkter i Norge och därigenom kom vi sedan in där. Sedan är det en nära 

marknad också. Vi är rätt så lika och det ligger nära geografiskt och har rätt så lika 

kultur.  

Hade ni några kontakter på den utländska marknaden innan ni började exportera 

dit? 
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Nej, vi fick kontakter i samband med detta.  

Men ni fick kontakter via ert nätverk som du sa innan? 

Ja precis.  

När ni sedan fick kontakter i utlandet. Var de till någon hjälp? 

Ja, absolut. I det fallet var det ju en kille som hjälpte oss att sälja produkterna som 

försäljningsagent. Den kontakten vi hade, han hjälpte oss också att träffa slutkunderna 

och sålde affärerna åt oss.  

Så han jobbade för företaget sedan? 

Ja, på agentbasis. Sedan startade vi egen verksamhet, ett dotterbolag, Balco AS i Norge 

1994-1995. Så alla marknader vi är på nu bedriver vi med egen försäljning, så vi har 

dotterbolag i alla våra utländska marknader. Så egen försäljning i alla våra länder, inga 

fria agenter.  

Hur kommer detta sig? 

Det är ett medvetet val. Vi vill ha direktkontakten med slutkunden. Så alla dotterbolag 

som är på utländska marknader är till hundra procent ägda av Balco och vi har egen 

anställd personal i de olika dotterbolagen för att vi vill ha direkt slutkontakt med 

slutkunden. Så vi inte tappar den kontakten.  

Beskriv de olika stadier som företaget gick igenom under exportprocessen. 

Holland nu har vi gått in med ett väldigt målinriktat arbete. Holland gick vi in med att vi 

sa, Holland borde vara en intressant marknad för oss, alla andra marknader fram till 

dess har vi gått in på mer eller mindre av att man har träffat en intressant person och 

därigenom har vi sagt att här är det intressant att träda in i men Holland däremot sökte 

vi aktivt. Till exempel 1990 kom ett gäng tyskar hit och undrade om vi ville sälja våra 

balkonger i Tyskland och där då gick vi in i Tyskland 1990. 

(I slutet på intervjun tar han upp frågan igen). I början är man väldigt sökande. Det 

gäller att få upp ett referensobjekt, ett första objekt som man kan ta dit kunder och visa 

för kunderna frågar alltid vad har ni byggt här i vårt land, och då kan man inte komma 

med andra objekt i andra länder. Fast att man har byggt 100 000 balkonger i Tyskland, 

men ingen i Polen så är det svårt för kunden, för de kommer inte att åka till Tyskland 
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för att se objektet. Så att få upp ett referensobjekt är väldigt viktigt men sedan gäller det 

framförallt att skapa sig ett nätverk och hålla sina kontakytor. Skapa, som i vårat fall vill 

vi gärna glasa in balkongerna och i England fram tills några år sen ett helt okänt 

företeelse så man måste missioner den inglasade balkongen, bygga marknad och skapa 

marknader för  den. Sälja in själva konceptet. Kollar vi på Sverige idag så är det rätt 

mycket inglasade balkonger, i England är det tvärtemot, där har ingen inglasad balkong. 

På gott och ont. Det är ett tufft jobb att sälja in iden, sen när man väl gjort det är man 

mer ensam om det kanske. Men bygga marknad, är det generellt i början som gäller. 

Därefter handlar det om att få de kunderna som man har haft att bli multiplikatorer, att 

de sedan blir våra bästa säljare. De gillar våra projekt så pass mycket att de 

rekommenderar oss till andra. Sen där någonstans spelar volymen en viktig roll. Lite 

andra metoder när man är lite större.  Då behöver man inte missionera på samma sätt.  

Så de sökte upp er då? 

Ja precis. De sökte upp oss. Vi sökte inte aktivt då. Danmark var det likadant. Vi var 

kanske lite mer aktiva då. Vi träffade någon som var intressant, en väldigt intressant 

person som vi gick vidare med det. Likadant med Polen. Träffade en kille i Polen och 

det fick oss att tänka att den marknaden kunde vara intressant. Personen var väldigt 

intressant. Däremot Holland nu har vi aktivt undersökt marknaden och då gjorde vi en 

marknadsundersökning via exportrådet. De undersökte allt med marknaden. Sedan har 

jag varit där nere ett antal gånger och träffat lite potentiella kunder och så vidare. 

Beroende vad vi anser är en idealmarknad passa Holland in under kriterierna. (Visar 

mig hur de bedömer ett land och vilka kriterier).  

Försöker du träffa människor som kan hjälpa dig starta upp företaget där nere 

då? 

Nej, inte riktigt utan bara för att få mig en uppfattning utav marknaden. Om vi kan sälja 

the Balco way. Om vårt sätt att jobba funkar där nere. Det här hur vi gör i Holland kan 

jag tänka mig är enligt skolbänken det rätta sättet att ta sig till en ny marknad. Man 

undersöker och värderar olika marknader och sedan väljer man en potentiell marknad 

som verkar intressant och sedan gör en marknadsundersökning via ett externt bolag som 

i det här fallet. Därefter borra djupare på egen hand. Och där komma fram till ett beslut. 

Sedan har vi kommit i kontakt med en kille som vi visserligen träffade som en 
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tillfällighet på en mässa i Tyskland som borde vara intressant så vi kom i kontakt med 

honom och sa att borde inte du dra igång Balco Holland. Så nu har han blivit anställd 

som VD för Balco Holland och ansvarig för Balco Holland och dra igång i den 

marknaden nu. Så kommer han hit nästa vecka på introduktion och utbildning för att 

lära sig produkten.  

Hur kommer det sig att ni ändrade er stil på hur ni tar er in på ny marknad? 

Det beror lite på storleken på bolaget. Alla andra marknader har varit rätt så mycket i 

form av tillfällighet. Som till exempel Polen, möjligheterna dök upp och vi träffade rätt 

person. Rätt person är minst lika viktig som hurdan marknaden är. Och då dyker 

tankarna upp, att detta är intressant, låt oss gå vidare med det. Sen samtidigt har det 

varit så att Balco har genom alla år en bra tillväxt historia. Vi växer någonting runt 11 

% om året i snitt de senaste 11 åren. Så vi har haft fullt upp med att bygga ut de 

marknader som vi har så därför har vi inte aktivt sökt nya marknader tidigare. Så har vi 

sagt nu att nu vill vi för att kunna behålla den här tillväxten, för att kunna ha den här 

utvecklingen, behöva gå in på nya marknader också. Så därför har vi aktivt sökt nya 

marknader. Det är den främsta anledningen till att vi nu har gjort på det här sättet. Det 

hänger väl lite ihop med bolagets storlek också. Vi börjar bli mer strukturerade och mer 

enligt den större modellen. Mer av den stilen.  

Är det bara Holland som ni tänkt på eller är det fler? 

Nej vi har tänkt på fler. Men det är Holland som vi har gått in i nu. Så här strukturerat 

som vi gör med Holland har vi aldrig gått igenom innan. Sen är inte Holland en helt 

enkel marknad. De är lite annorlunda jämfört med Sverige.  

Med hur stor säkerhet kan ni bedöma era konkurrenter på den utländska 

marknaden som ni är verksamma i med hänsyn till bland annat pris och 

kundsegment? 

Det är rätt svårt. På en ny marknad så är det ganska svårt. I och med att allt vi säljer är 

kundunikt och att det är inte som till exempelvis en bil, att det finns en klar prislista på 

vad det kostar utan alla balkonger kostar olika beroende på vad kunden vill ha. Så det är 

skillnad beroende på utförande och hur stor balkongen ska vara, komplexiteter, hur 

huset ser ut och så vidare.  
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Bilaga 4 

Avego AB 

Intervju med Ying Gao 

9/4-2013 

Hur många anställda har företaget? 

Vi har ju bara vi själva som är ägare då. Men vi är tre stycken och alla är delägare. Två 

av oss jobbar heltid och en jobbar deltid.  

Hur mycket är den årliga omsättningen i företaget? 

Det ligger väl på ca 1-2 miljoner. Just nu då. Vi har ju inte varit igång så länge.  

Hur länge har ni varit igång? 

Vi startade i augusti förra året. Så vi är ett nytt företag.  

Vad är det ni gör exakt? 

Vi är ju en försäljningsbas åt ett kinesiskt bolag. Huvudägarna är ju kineser så de äger 

fabriker i Kina som tillverkar olika EPE produkter. Det är expanderad skumplast.  

Så det är samma ägare till detta företag som till fabrikerna i Kina? 

Ja. En av oss är ägare till alltihopa. Tanken från början var att vi skulle marknadsföra 

dessa produkter så bildade vi Avego här då. Så det är huvudsysslan. Sen har vi kommit 

in i handeln inom andra områden. Andra produkter. Det finns vissa svenska företag som 

vill in i den kinesiska marknaden och vi har bra kontakter där så då finns vi där. 

Så ni hjälper dessa företag komma in på den kinesiska marknaden? 

Exakt. Det är som ett samarbete kan man säga.  

Så ni jobbar med både att sälja in i Sverige och hjälpa företag ut till Kina? 

Exakt. Så ytterligare en tanke med detta företag är att det finns många kinesiska bolag 

som vill komma ut i världen och Europa, så vill vi hjälpa dem med att äntra den 

europeiska marknaden. Ge råd om hur de ska etablera sig och marknadsföra sina 

produkter. Så den biten också. Lite av konsultverksamhet, investering och rådgivning. 

Men vi har dock inte börjat så mycket med den biten än. 
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Utför företaget någon form avexportaktivitet på en utländsk marknad? 

På de här EPE produkterna har vi många kontakter i Danmark och Norge. Norden kan 

man säga och England utvecklas. Men vi har dock inte kommit så långt att vi har börjat 

sälja ännu men det är mycket som är på gång. Vi var ju på en mässa i oktober förra året. 

Förpackningsmässa. Så där fick vi väldigt många kontakter. De som vi jobbar med just 

nu då. Där offererar vi nu och får lite feedback. Men det är en lång process när man är 

ny på marknaden. Produkter ska testas och det ska skickas. Så det tar några månader 

tills man får veta om det kan bli något. Själva produkten är ju inte så tekniskt avancerad. 

Men det finns inte så många tillverkare i Sverige som vi har uppmärksammat. Det finns 

en stor konkurrent dock, som tillverkar de flesta produkter som vi har. De är ju en 

jättestor koncern. Ett amerikanskt bolag som har tillverkning lite överallt så det är 

nackdelen med att vi har transport från Kina. Stor produkt med mycket luft som tar 

plats. Så därför funderar vi på att samarbeta med något företag i Östeuropa. Byta 

tillverkare då Kina är för långt bort. Det är för lång ledtid, många som kanske vill ha 

kortare än 8 veckor.  

Under hur många år har företaget varit aktivt inom export?  

Ja. Direkt från start så var det aktuellt. Företaget kan man säga startade vid mässan i 

oktober. En månad innan förberedde vi bara inför mässan. Så vi startade där sedan kan 

man säga. Så vi har inte hunnit så långt. 

Hade ni planer redan från början med att befinna er utanför Sverige? 

Ja. Vi hade Europa som mål hela tiden.  

Till vilket land har ni börjat exportera till? 

Inte ännu något som sagt.  

Vilket land kommer ni starta med? 

Exportera blir nog först Danmark och Norge, de är ju närmast och vi har lite order på 

gång där. 

Hur kommer det sig att ni väljer dessa marknader? 

Det är på grund av att vi träffade dem på mässan. Det var inte vi som valde utan de 

valde oss. De la lite förfrågningar till oss och så har vi byggt upp kontakt med dem.  
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Har ni några kontakter på dessa marknader?  

Bara dem som vi har träffat under mässan som vi har byggt upp kontakt med nu. Och 

det är runt ett 50 tals kontakter som vi fått från mässan. Från Danmark, Norge, Sverige 

och England. Sen har vi ju lite andra kontakter också. Lite bekanta och så.  

Har era kontakter varit till någon hjälp? 

Ja. Definitivt. Innan vi startade företaget så hade vi inte gjort så ordentlig undersökning, 

marknadsundersökning. Så vi visste inte hur det kommer gå med produkten. Så via 

kontakten med dem så fick vi reda på vad fördelarna och nackdelarna med våra 

produkter är. Vad vi kan och vad vi ska göra. Till exempel så ändrade vi vårt 

kundsegment. Innan trodde vi att vi skulle vända oss mot grossister för vi ansåg de hade 

stora behov av våra produkter. Men sedan insåg vi att nackdelen med det är att 

marginalen är så liten. Så det är ingen idé att jobba mot dem. Så vi tänkte om och riktar 

oss mot slutkonsumenter. Företag inom olika industrier.   

Den informationen fick ni då via era kontakter? 

Ja genom att vi har skickat offerter till dem och fått feedback tillbaka så inser vi att vi 

borde vända oss mot dem istället för grossister.   

Beskriv de olika stadier som företaget har gått igenom under den här processen? 

Ja innan vi startade så visste vi egentligen ingenting om marknaden och om det finns ett 

behov. Eller behov vet vi ju att det finns men det är jättesvårt att tänka på vilken 

position man ska ha. Svårt att positionera oss. Det tycker jag att vi har fått en klarar bild 

på nu. Vilka kunder vi ska jobba mot. Så långt har vi kommit.  

Jag tänker mer på själva exporten. Hade ni några idéer om det innan ni startade? 

Ja. Vi har ju befintliga produkter så första tanken var att det är dessa produkter som vi 

ska jobba med och sedan fick vi andra förfrågningar, andra företag som har andra 

tillbehör och vill att vi ska hjälpa dem mot Kina. Och sen har vi lite andra företag också. 

Så nu jobbar vi lite bredare ön vad vi från första början tänkte oss med bara 

marknadsföring.  

Hur kommer det sig att ni började med det här? 

Det är för att vi har ganska nära relation till kommunen. Där får vi ganska mycket hjälp.  
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Med hur stor säkerhet kan ni bedöma era konkurrenter på den utländska 

marknaden som ni är verksamma i med hänsyn till bland annat pris och 

kundsegment? 

Prismässigt är det väldigt mycket konkurrens om. Alla tittar först på priset. Så där ligger 

vi okej till, tycker jag. Om man vänder sig mot slutkonsumenter. Mot grossister däremot 

kan vi tyvärr inte konkurrera med deras leverantörer. De kanske redan har direkt 

kontakt med leverantör i landet och där ska vi skeppa från Kina. Det blir ju ett högre 

pris.  
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Bilaga 5 

Snapp Products of Sweden AB 
Intervju med Lars-Göran Svensson 

10/4-2013 

Hur många anställda finns det på företaget? 

Vi har en som är anställd på företaget sen köper jag in lite tjänster.  

Hur många tjänster köper du? 

Jag köper nog fem till sex årsarbeten.  

Hur mycket är den årliga omsättningen i företaget? 

Ungefär sex miljoner.  

Har ni alltid legat på samma nivå? 

Nej, det tre senaste åren har vi legat runt där.  

Utför företaget någon form av exportaktivitet på en utländsk marknad? 

Ja, det gör vi. Vi exporterar våra produkter till Norge, Finland, Tyskland, Holland och 

lite till Österrike. Holland är då vår största marknad. Den är större än Sverige.  

Har ni befunnit er i dessa länder från start?  

Nej, Sverige det var vår första marknad och sen Norge.  

Så Norge var er första utländska marknad? 

Ja! Och det rekommenderar jag för Norge är rätt likt Sverige. Så ska man börja med 

export är Norge en bra marknad. Tyskland är också en väldigt bra marknad men där tar 

det lite längre tid.  

Av vilken anledning då? 

Det är ganska stora kulturskillnader. Eller rättare sagt väldigt stora kulturskillnader.  

Så ni anser att Norge är mer lik hemmamarknaden? 

Ja, Norge är det som är mest likt. Finland är det också lite skillnad på.  
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Under hur många år har företaget varit aktivt med export? 

Under åtta år.  

Ni startade i Norge. Kan du beskriva hur det gick till sedan? 

Sedan tog vi Tyskland. Men Tyskland är ett väldigt stort land så det är väldigt stora 

kulturskillnader.  Ju större kulturskillnader ju längre ner i Tyskland du kommer. 

München till exempel, där har du klädkoder och utbildningskoder. Det är vi inte vana 

med i Sverige. Där är det mycket mer hierarkiskt. Så Tyskland har vi jobbat med i 

många år. Det funkar bra nu. Vi har två stycken samarbetspartners som vi trivs med 

väldigt bra.  

Har ni stött på något motstånd? 

Ja det har vi. De är väldigt noggranna med dokumentation och vilka produkter de köper 

och så vidare. Det är lite annorlunda mot hur du gör affärer i Sverige och Norge. 

Sverige och Norge är det mycket mer att man mailar, ganska informellt. Tyskland är 

mer formellt. Mycket mer samtal och dokumentation. Jag vill ej påstå att det är fel men 

annorlunda bara. Det tar längre tid att komma in i Tyskland. Men däremot funkar det 

bra med deras engelska.  

Varför valde ni Norge som det första landet att exportera till? 

Det kändes ganska nära hemma. Jag hade också en aning att affärskulturen var ungefär 

det samma. Det är det också. Det är inga hierarkiska nivåer utan väldigt platt 

organisation och när man träffas då så är det vanliga kläder. I Tyskland däremot är det 

svart kostym som gäller och svarta skor.  

Hur kommer det sig att ni valde att exportera till de andra länderna? 

Det var helt enkelt att vi ville spänna bågen. Man säger bland annat att Tyskland är en 

av de svåraste marknaderna i Europa att komma in i, respektive Frankrike. Så vi 

bestämde oss helt enkelt för att göra det.  

Hur tog ni er in i den marknaden? 

Det var också väldigt mycket tillsammans med ALMI. Faktiskt. Sen hade jag lyckan att 

få tag i en duktig person i Hannover som har hjälpt mig i den marknaden.  

Är det någon från Tyskland? 
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Ja. Och det måste man ha. En person från landet som bor i landet. Och vi har blivit 

personliga vänner så vi träffas en del.  

Vad menar du med att man måste ha en person i landet? 

Man måste känna den inhemska marknaden. Det beror på vilken produkt du har men du 

måste veta vilka vägar man kan gå för att presentera produkten och vilka regler som 

finns och så vidare. De här produkterna som vi har, de provas ju då i Sverige för statens 

anläggningsprover så det är en Europanorm på dessa produkter så då måste man veta 

vilka regler som gäller för just den marknaden man går in i.  

Kan man inte göra detta själv? 

Det kan man säkert men jag hade inte den tiden.  

Hur kommer det sig att ni trädde in på de utländska marknaderna? Hur gjorde 

ni? 

Det var egentligen en följd av Tyskland. Tyskland blev först och sen har det nått ut till 

Holland.  

Kan du beskriva det lite mer hur det utvecklades? 

Det spred sig lite grann i och med att våra produkter exponerades och de använde dem. 

Så blev det fler som blev intresserade då. Vi hittade bland annat en film om oss och våra 

produkter utan att vi själva visste om det.  

När ni sedan bestämde er för att äntra dessa marknader. Vilka steg tog ni? 

Det är ganska naturliga steg. I och med att man anar en viss efterfrågan så tar du steget 

helt enkelt. I de länder som man anar finns en viss efterfrågan, fullföljer man.  

Har era kontakter i de utländska marknaderna varit till någon hjälp? 

Ja, det har dem, väldigt mycket.  

På vilket sätt? 

De har gett oss dem här ovärderliga råden då. De har öppnat de här dörrarna som 

behöver öppnas. Många tror ju det att, när du väl tar fram en produkt, som jag gjorde, 

att bara köra på. Men det är bara fem procent av arbetet. 95 procent är själva säljandet. 

Enligt mitt tankesätt då.  
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Beskriv de olika stadier som företaget gick igenom under exportprocessen? 

Första stadiet är ju väldigt mycket lärande. Få en uppfattning om marknaden och 

försöka ta en organisation att funka i det här landet. Sen är det att vara med mycket på 

mässor och försöka synas så mycket som möjligt.  

Med hur stor säkerhet kan ni bedöma era konkurrenter i de marknader som ni är 

verksamma i med hänsyn till bland annat pris och kundsegment? 

Vi har konkurrenter men vi har en klaffning på de här rören som vi är ensamma om i 

Europa. Faktiskt. Det låter storstilat men så ligger det till. Det gör att vi kommer åt en 

del, som järnvägen till exempel som är en väldigt stor produkt. Där på den fronten har 

vi inte så jättemycket konkurrens.  

Vad har detta inneburit för er? 

Det har gjort att vi kommer lite lättare in på en marknad, när vi väl har förklarat det då. 

Denna produkt fanns ju inte innan. Det är min produkt. När vi kom ut då 2001.  
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Bilaga 6 

Rottne Industri AB 
Intervju med Roland Axelsson 

8/5 – 2013 

Hur många anställda har företaget? 

200 totalt. Vi är tre fabriker och vi har 50 personer uppe i Stensele och 25 personer i 

Lenhovda och resten befinner sig i Rottne som är vårt huvudkontor. Förra året var vi 

230 anställda men då marknaden gick dåligt var vi tvungna att permittera.  

Är det i Rottne som ni själv befinner er i? 

Ja för de andra företagen är egentligen produktionsenheter. Den som ligger i Lenhovda 

är en filial till företaget i Rottne.  

Hur kommer det sig att ni har tre fabriker på olika platser? 

Det är egentligen historiskt kan man säga. Företaget, Rottne Industri, grundades 

1955och sen i början av 70-talet hade vi en populär maskin som blev väldigt efterfrågad 

och vi hade svårt att öka produktionen då vi hade svårt att anställa framförallt i Rottne. 

Det var huvudanledningen till att Lenhovda fabriken kom till. I Växjö med omnejd 

fanns det ett antal fabriker som sysslade med liknande och anställde mycket personal. 

Och i Braås fanns Volvo som anställde mycket personal. Detta gjorde att det blev svårt 

att rekrytera folk. Då tittade vi på vad det fanns för alternativ och då dök det upp ett 

tillfälle i Lenhovda. Ett företag som gjorde hydralik och hade finansiella problem. 

Lenhovda ligger lite mer åt Kalmar/Nybro hållet och då täcker man ett annat område. 

Men den fabriken låg väldigt centralt vilket inte passade oss så då byggde vi en egen 

fabrik i Lenhovda. Det var lite samma sak med fabriken uppe i Stensele. Vi hade n 

maskin som sålde väldigt bra och hade enleveranstid på över ett år. Så då behövde vi 

expandera snabbt. Bygga och dona var det inte tal om då det hade tagit för lång tid. Så 

den fabriken i Stensele är enfabrik som de gjorde skogsmaskiner i. Då köpte vi upp den 

fabriken och byggde ut den efterhand. Nu producerar de enbart komponenter där uppe.  

Vad är er position i företaget? 
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Jag har jobbat i företaget sedan 1969 och började som nybakad maskiningenjör. Sen har 

jag haft lite olika positioner i företaget och jobbat bland annat som produktionschef 

under 15 år. Sedan har jag ansvaret för exporten och har jobbat med det länge och har 

rest runt ofta. Ända sedan slutet på 80-talet har jag haft ansvar för exporten utöver att 

jag var produktionschef. Men nu då så är jag exportansvarig och sen har jag två andra 

killar också som hjälper mig med exporten. Men vi säljer inte direkt då utan vi har 

återförsäljare i de utländska länderna. Så det är egentligen teknisk support det handlar 

om. Att stötta de med support och argument. Jag sitter dessutom med i ledningsgruppen.  

Hur mycket är den årliga omsättningen i företaget? 

Ungefär 450 miljoner kronor har det legat på de senaste åren. I år tror jag dock att vi 

hamnar på kring 350 och 400 miljoner.  

Utför företaget någon form av exportaktivitet på en utländsk marknad? 

Hela vårt företag började med att vi tillverkade en maskin kring Ford delar. Detta 

upptäckte då Ford som hörde av sig och ville marknadsföra vår produkt. Och då började 

också Fords systerbolag i både Norge och Finland att sälja dessa produkter. Men sedan 

sålde Ford ut den naturbruksdelen i företaget då de beslutade att de inte ville ha med det 

längre under deras märke. Nu finns vi i USA och Kanada sedan 1983. Sedan finns vi i 

Australien sedan 1992. Sedan finns vi i skogsländerna i Europa; Norge, Tyskland, 

Polen. Tjeckien, Schweiz, Österrike, Frankrike, Portugal, England och sedan i Lettland 

och Litauen.  

I de nordiska länderna befinner ni er enbart i Norge? 

Ja för Danmark är inget skogsland. Vi hade en liten försäljning där några år sedan men 

när vår försäljningsagent där slutade så lade vi ner den marknaden då det sålde så lite. 

Nu försöker vi lägga våra resurser på de marknader som har störst potential, som till 

exempel Tyskland som är ett stort skogsland. Samma sak med Frankrike. Norge är 

också en väldigt bra marknad. Finns stor potential där med. Det finns stort potential i 

Finland också, egentligen, men hälften av våra konkurrenter kommer från Finland. De 

två största konkurrenterna. Men sedan är språket också ett problem. I större delarna av 

Finland kan folket enbart finska. Varken svenska eller engelska. Den nya generationen 

kan dock lite bättre engelska. Vi finns i alla de nämnda marknaderna men i dessa 
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specifika ser vi en större potential och då så lägger vi mer energi på det. Man har 

visningar och demonstrationer på ett annat sätt till exempel.  

Vad mer specifikt utför ni på dessa marknader som ni ser en större potential i? 

Vi hjälper till exempel mer till på visningar och finns där tillsammans med våra 

återförsäljare.  I de andra länderna sköter återförsäljaren själv mässorna och liknande. 

Det är väl egentligen det som är den största skillnaden. Sedan måste jag tillägga att vi är 

ett betydligt mindre företag än våra största konkurrenter. Vår största konkurrent säljer 

över hela världen. Där är det helt andra muskler och helt annan finansiering. En tuff 

konkurrent att slåss mot. Därför gäller det för oss att ha något som är bättre som kunden 

uppskattar. Sedan är det så att en liten ensam kund i ett stort företag inte pratar med 

samma person. Där har vi en styrka som vi lever på. Man blir mer eller mindre god vän 

med kunden och har en bra kontakt med denne. Våra produkter är en stor investering. 

Kan vara mellan 4 till 5 miljoner kronor beroende på maskinen. Och då är det klart som 

egen företagare att de känner entrygghet om de vet att de får god hjälp även efteråt. 

Sedan spelar återförsäljarna stor roll också. Vi har valt att ha privata återförsäljare som 

är oberoende av oss men jobbar för oss. Vi har enbart ett avtal med dem att de ska sälja 

våra maskiner. Vår största konkurrent däremot har egna försäljningslokaler och 

säljkontor. Vi har en återförsäljare/distributör i varje utländsk marknad. Sedan får de 

organisera försäljningen för egen hand så att de kan täcka hela marknaden. Vi trycker 

dock på så att de ska sälja så mycket som möjligt och ha en vettig marknadsandel.  

Hur kommer det sig att ni enbart har en återförsäljare i varje land? 

Du kan inte leva på våra produkter om du inte kan sälja tillräckligt mycket. Sedan är det 

också så att i de länder där potentialen inte är så jättestor går det inte att driva en 

business med enbart våra produkter. Utan måste sälja andraprodukter. Kompletterande 

produkter. Sälja jordbruksförsäljning till exempel. Har du fler återförsäljare och 

distributörer så säljer du nödvändigtvis inte mer då de slåss med varandra om kunderna. 

Då måste man dela upp marknaden vilket blir känsligt för återförsäljaren då gräset alltid 

är grönare på andra sidan. Därför har vi valt att ha det så här.  

Under hur många år har företaget varit aktivt inom export? 

Sedan 1971 i Tyskland. Men om man ska räkna in Norge som exportland så har vi varit 

aktiva sedan 1970. Jag började 1969 och den första maskinen såldes till Norge och då 
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fick jag åka dit och göra service på den maskinen. Vi började då leverera till Norge och 

sen kom Finland via Ford som sagt. Sedan kom även Tyskland via en återförsäljare. 

Varför valde ni att starta i Norge som första land? 

Egentligen för att Ford marknadsförde våra produkter i Sverige och deras systerbolag i 

Norge tittade på det här och ville sälja produkterna i den marknaden. Likadant med 

Finland. Tyskland uppkom då via att svenska entreprenörer åkte ner med sina maskiner. 

Då såg andra intressenter detta och började fråga efter det här och då hittade vi en 

återförsäljare som hörde av sig som kunde sälja produkterna där nere. Han ville 

representera våra produkter. Han sålde men hade ingen bra service så han slutade 1976. 

Sedan letade vi efter en annan och sedan 1978 har vi haft en annan.  

Hade ni några kontakter på de utländska marknaderna innan ni började 

exportera? 

Egentligen inte. Men vi fick kontakter efteråt. Det ena följde det andra. I vissa fall var 

det dock att våra maskiner hamnade på marknaden, som till exempel via de 

entreprenörer, och fångade intresset hos andra.  

Hur har ni tagit er in på de andra marknaderna som ni befinner er i? 

I början av 80-talet hade vi inga som helst tankat på Nordamerika men det fanns en 

entreprenör uppe i Dalarna som hade våra maskiner och han kom till os en dag och ville 

köpa en scootermaskin och ville sedanemigrera till USA. Det trodde vi dock inte på 

skulle fungera. Men företagets grundare beslöt sig för att stå för en maskin och skicka 

till honom så han skulle arbeta med den för privat bruk och visa upp den för skogsbolag 

och kommer det då någon som ville köpa den skulle han sälja vidare och få en ny 

maskin skickad utav oss. Det var för att få en känsla om maskinerna kan fungera där 

borta och tjäna pengar på det. Så började det. Sedan kom vi i kontakt med en annan 

person som upptäckte att det behövs utbildning inom skogsbruk på nordamerikanska 

marknaden då många olyckor skedde på den marknaden. Han gick till skogsbolag och 

började utbilda deras personal. Han började även sälja produkter till dessa bolag. Sen 

började vår kille i marknaden samarbeta med denna person och våra maskiner började 

synas allt mer. Det började sedan säljas lite lätt och byggdes på mer och mer. Sedan 

kom två bröder från Kanada som var från Dalarna men bosatta i Kanada. De kände vår 

kille i USA och visste om att han samarbetade med oss. Då tog dessa bröder kontakt 
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med oss och ville börja sälja produkterna i Kanada. Då körde vi på samma premisser för 

att se om den marknaden fungerar. De hade i sin tur en kanadensisk partner som 

jobbade som jägmästare och skulle börja jobba åt dem. Det slutade med att de tre slog 

sig ihop och vi skickade dit maskiner och så började det. Till slut var det enbart 

jägmästaren som jobbade kvar och han byggde ut den marknaden enormt. Tror de hade 

16 försäljningsenheter. Men under 2004 började marknaden sjunka och han slog igen 

det ena efter det andra. 2008 gick det i konkurs. Vi visste att gjorde vi inget då skulle vi 

aldrig kunna sälja något igen på den marknaden. Då beslutade vi oss för att köpa 

reservlaget. Vi bildade sedan ett bolag och anställde tre man för att arbeta med service 

och de fick det att gå runt med enbart service då marknaden var mätt. Men förra året var 

det på uppgång och nu är det en av de största ljuspunkterna. Men vi ska försöka sälja 

det bolaget då det inte ligger i vår affärsidé att vara egen återförsäljare. Vi ska tillverka 

maskinerna och stötta dem men vi ska ha andra återförsäljare. Vi tycker inte att vi är 

stora nog för att ha bolag kors och tvist över världen för det kräver ganska mycket att ha 

styr på det hela.  

När uppstod tankarna om export? 

Det var ju inte tänkt men egentligen kom de då med Norge och Finland i början med 

Ford. De första 10 åren i företagets historia. Från 1955 till 1965 så gjorde man små 

vagnar i olika storlekar. Vajerkranar. Under 60-talet såldes sådana kranar till Chile. På 

en utställning kom det en kille från Chile och ville sälja produkterna i den marknaden. 

Han sålde många då på den tiden. Vi levererade kring 20 stycken i veckan. Det var så 

företaget egentligen startade. Sedan på 80-talet med Bang Bang projektet som var stort i 

Vietnam då svenskarna tog på sig att bygga ett pappersbruk där och då köptes traktorer 

från Volvo och vajer och kranar från oss. Då kopplade vi ihop dem och sålde dit.  

Med hur stor säkerhet kan ni bedöma era konkurrenter på de utländska 

marknaderna med hänsyn till bland annat pris och kundsegment? 

Vi har bra koll på konkurrenterna. Var de befinner sig och vilka de är och hur de 

förhåller sig till kunderna. Prismässigt kan man säga att vi har bra grepp på vad det 

kostar att tillverka maskinerna. Det innebär att om man är konkurrenskraftig här 

hemma, prismässigt, så lär man vara det på de utländska marknaderna också. Så länge 

som konkurrenterna inte gör kampanjer. Det är det som är styrkan med de stora 
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företagen. De kan sälja billigt under en period för att ta marknadsandelar. Det har skett 

under åren. De kan köra med förlust under en viss tid då deras moderbolag räddar dem. 

Vi har varit ganska slimmade hela tiden. Hela tiden tittat på att inte dra på för stora 

delar. Vårt ide/etableringsavdelning består av 13 personer totalt. Några jobbar med att 

bygga ihop konstruktioner. Vår största konkurrent har 150 stycken. Därför måste vi 

prioritera vilka delar vi vill jobba med. Vi kan inte jobba med alla delar. Vi har en 

annan approach när vi jobbar. När det gäller kundsegment och liknande så vet vi vad 

våra maskiner klarar och vi är fullt konkurrenskraftiga. Även om de är större. I vissa fall 

har vi saker som är bättre än dem. De kopierar även utav oss. Man ska inte vara som 

andra utan måste nischa sig. Och där har vi lyckats. Vissa kranar och delar är vi 

pionjärer på. Sedan de återförsäljare som vi har i varje land har ju kontakt med 

konkurrenterna. Man är inte som hund och katt utan man träffas på mässor och vet vilka 

som är säljare till andra företag och man pratar med varandra. Det är väl egentligen en 

mentalitet i Skandinavien att man kan vara god vän med konkurrenterna. Man talar inte 

om allt man har men man har kontakt. Det är lite unikt. Amerikanska företag har det 

helt annorlunda. På en mässa som jag var delaktig i så var det amerikanska tekniker på 

plats och de förstod inte att man kunde prata med konkurrenterna. De har en helt annan 

mentalitet. Jag har haft goda vänner bland konkurrenterna. Jag har fortfarande kontakt 

med dem fast de inte arbetar med försäljning längre. Det är väldigt bra att ha det för 

tänk om det dyker upp ett rykte då tar man kontakt med dem och frågar om det stämmer 

så man tar itu med problemet direkt innan ryktet hinner sprida sig och bli större. Så här 

tar man död på det direkt. I vissa saker är man starkare om man kan arbeta tillsammans. 

Som till exempel mot lagförslag. Även mot mässarrangörer då de har sina krav. Och 

står vi tillsammans har vi större makt.  
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Bilaga 7 

Arcoma AB 

Intervju med Mikael Larsson 

17/5 – 2013 

Hur förhåller sig Arcoma AB och Arcoma IMIX till varandra? 

Vi har ett moderbolag som heter IMIX Holding AB som då äger Arcoma AB. Sen har vi 

då IMIX Hongkong kan man säga, IMIX Ltd, ett särbolag som agerar ifrån Hongkong, i 

Kina, för vi säljer även där på den kinesiska marknaden. Sen har vi IMIX Ink i USA 

som är en säljorganisation för den amerikanska marknaden. Men allting ägs då av IMIX 

Holding AB som befinner sig på samma lokaler som Arcoma AB.  

Har Arcoma AB i sig dotterbolag? 

Ja, en liten fabrik i Los Angeles, Arcoma NA, North America. 

Vad gör ni där? 

Vi tillverkar ett mobilt bord, ett bord för paint managment, för operationsbord. Bord på 

fyra hjul med olika delar och bordsskiva.  

Var säljer ni denna produkt? 

Framförallt säljer vi den i USA men även lite på den europeiska marknaden.  

Hur många anställda har företaget? 

Arcoma AB har runt 53 anställa och alla befinner sig här i växjö. 

Vad är er position i företaget? 

Jag är VD för Arcoma AB och ansvarig för all försäljning i Europa och mot våra OEM 

kunder.  

Vad innebär OEM kunder? 

Det är stora företag som brandar med sitt eget varumärke. Stora bolag då som köper 

utrustningen utav oss och sen sätter sin egen färgnyans på och sin egen brand kan man 

säga. Och sen sätter de sitt CE märke och så vidare.  
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Hur mycket är den årliga omsättningen i företaget? 

Kring 140 miljoner för Arcoma då. 

Utför företaget någon form av exportaktivitet på en utländsk marknad? 

Ja vi exporterar ju all vår utrustning egentligen till återförsäljare i de olika länderna, till 

bland annat Schweiz, Holland, Norge och Danmark.  

Kan du rada upp alla länder som ni är aktiva i med er direkta export? 

Ja i Europa kan jag göra det. Norge, Danmark, Finland, England, Irland, Schweiz, 

Nederländerna, Belgien, Österrike, Polen, Turkiet, Ryssland. Framförallt de länderna då 

som vi är aktiva i idag. Där vi har aktiv försäljning. Sedan arbetar vi med att komma in i 

fler länder. Till våra OEM kunder skickar vi till ett kontor i Europa och ett kontor i 

USA och ett kontor i Japan.  

Har ni någon direkt export till länder utanför Europa? 

Ja, vi skickar till vårt särkontor i USA och till vårt särkontor i Kina. I Kina har vi ett 

representationskontor kan man kalla det. De sätter upp i Shanghai. Så där har vi en 

säljkår, tre killar som arbetar med att sälja våra produkter.  

Hur länge har ni haft ett särkontor i Los Angeles? 

Ja, tio år minst.  

Under hur många år har företaget varit aktivt inom export? 

Med direkt exporten har vi exporterat under 20 år.  

I vilken marknad startade ni? 

Vi började ju i Sverige men det är ingen export, det är hemmamarknaden men sedan 

blev det Danmark. Sedan var det resterande norden, Norge och Finland. Sen blev det 

England, ett av de första utanför Norden.  

Varför startade ni i Danmark? 

Det var på grund av efterfrågan. Den återförsäljaren som vi har idag i Danmark har en 

koppling till den återförsäljaren som vi har här i Sverige. Så på så sätt kom vi i kontakt 

med dem.  

Sökte den återförsäljaren upp er? 
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Ja, det gjorde dem. De ville representera våra produkter helt enkelt. 

När uppstod tankarna om export? 

Det gjorde det nog runt 1993-94 någon gång. Företaget grundades 1990 så därefter 

började man fundera kring exporten. 

Varför uppstod dessa tankar? 

Den inhemska marknaden är för liten. Man måste exportera. Inom den medicinska 

branschen så gör du en bra produkt så sprider detta sig. Då vill alla ha den. Så det blir i 

sig ett ganska naturligt steg. Finns nog ingen som är i den branschen som enbart är i den 

inhemska marknaden. Förutom något företag i Kina då, men den marknaden är så 

oerhört stor. Även i USA kanske det finns något enstaka bolag. Annars är de flesta 

bolag fokuserade på att sprida sina produkter. 

Hade ni några kontakter på de utländska marknaderna innan ni startade 

exportera? 

Man skapar sina kontakter genom att befinna sig på mässorna. Man ställer ut sina 

produkter på olika mässor och det finns åtminstone tre stora mässor per år i Europa, 

USA och Kina. Sen växer en del andramässor i andra länder. Där bygger man upp ett 

kontaktnät hela tiden och kommer nya potentiella återförsäljare och ställer frågor hela 

tiden och så via internet. Där får jag mängder med förfrågningar från ett flertals länder. 

De visar intresse genom att ha varit inne på vår hemsida eller har träffat oss på mässor.  

Så de återförsäljarna kommer till er då och frågar efter produkterna? 

Ja det gör dem. 

Har ni själva försökt att sälja er in i marknaderna?  

Vi går alltid via återförsäljare.  

Har ni själva försökt hitta återförsäljare? 

Det är blandat men de jag känner till har först tagit kontakt med oss och ställt frågan och 

vill representera oss. Det är tufft konkurrensmässigt så många vill ha exklusivitet. De 

vill söka efter en partner kan man säga att jobba ihop med. Röntgenbranschen som vi är 

aktiva i är ganska liten. Man lär känna varandra ganska väl. Går man på mässor så 

känner man igen varandra, även fast det är hur mycket folk som helst. Man vet vilka 
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som är tillverkare ute i världen och man vet distributörer och vilka som är de stora. Man 

har bra koll på varandra.  

Så det är inte så många företag inom branschen? 

Våra största konkurrenter är då Siemens, Phillips, GE, Samsung och Fuji. Det är dem 

som vi konkurrerar med. Dem har vi jättekoll på och de har koll på oss naturligtvis.  

Med hur stor säkerhet kan ni bedöma era konkurrenter på de utländska 

marknaderna med hänsyn till bland annat pris och kundsegment? 

Det är jättesvårt men självklart så får vi input från våra återförsäljare där man deltar i 

olika upphandlingar och på vissa länder är det offentliga handlingar som vi kan begära 

ut men i andra fall är det inte så. Men då har man sitt nätverk till hjälp så man vet i 

vilken prisbild de ligger på. Det lär man sig ganska snabbt. Vilka priser de har. Sen har 

man olika distributörer som har bra koll som då ber oss sänka priserna på grund av 

konkurrenternas priser. Men där har vi lärt oss att stå emot naturligtvis för vår avsikt har 

aldrig varit att sälja på pris utan det är att sälja på kvalitet och kundnyttan. Jobba på de 

säljargumenten. Att ge sig in i ett priskrig, funkar inte för ett bolag från Sverige.  

Det måste vara svårt att stå emot sådana stora namn som Siemens och Samsung? 

Ja för dem kan ju ta en affär genom att praktiskt taget skänka bort en produkt. Vår 

produkt och våra återförsäljare är fruktansvärt lyckosamma och vinner upphandlingar 

mot de här.  

Vad har varit det största hindret när ni har försökt att äntra en ny marknad? 

Det är faktiskt det regulatoriska. Kraven från inhemska marknaden på handlingar och 

sådant. Vi testar alla våra produkter mo ISE standard som kollar säkerhet och sådana 

saker. Men sedan när du ska in i olika länder, exempel USA, har du FDA, så du måste 

registrerar produkten där och det tar ungefär 90 dagar och en viss kostnad. Massa internt 

arbete, 15 centimeter höga pappersbuntar som ska bearbetas. Sen kan du sälja dem. Ska 

du in i Kina till exempel, tar det ett till två år att ta sig in i den marknaden. Där har de 

sin motsvarighet till amerikanska FDA, som heter FFDA, och då ska de testa om 

systemet även om du har testat den tidigare. Så då får man skicka ett system dit som de 

testar och den lär du aldrig få se igen. Den kan du inte sälja igen så det är ren förlust 

med det systemet. Sen tar det kanske två år tills du kommit in. Och det hinner hända 
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ganska mycket på två år. Kina är värst på det här tillsammans med Korea. Sen finns det 

andra länder där det räcker med CE märket. Man måste dock registrera sig hos 

myndigheten och så vidare och det kan inte återförsäljaren hjälpa dig med heller. Och 

måste intyga att det verkligen finns ett bolag i Sverige som ska sälja produkterna och så 

vidare. Det varierar lite. Vissa marknader är svårare än andra. 

Har ni märkt några skillnader mellan länderna i Europa? 

Nej, det praktiskt taget likadant i de Europeiska länderna. Har du ditt CE märke på 

produkterna så har du inget bekymmer och är du ISO certifierad som vi är får du sätta 

CE märket på produkten. ’ 

Vad är det största hindret inom Europa? 

Ja idag är det den svenska kronan. Den är för stark jämtemot Euron så det blir för dyrt. 

Det är största bekymret förr oss inom Europa. Det gynnar inte konkurrensfördelen 

jämtemot de andra företagen i Europa. Så vi försöker balansera det mot att vi försöker 

lägga en del inköp ute i Europa istället. På så sätt är man inte lika valutakänslig.  
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Bilaga 8  
Blekinge Delikatesser AB 

Intervju med Tony Bay 

28/3-2013 

Hur många anställda har företaget?  

18 heltidsanställda.  

Hur mycket är den årliga omsättningen i företaget? 

Runt 57milioner kronor.  

Utför företaget någon form av exportaktivitet på utländska marknader?  

Ja det gör vi. Just nu befinner vi oss i Tyskland, Storbritannien och Mellersta Östern, 

Mellersta Östern ligger dock på is just nu då vi fokuserar på de andra först.  

Varför valdes dessa specifika marknader?  

För att de är marknader med stor befolkning samt att det finns redan vissa likvärdiga 

produkter på marknaden men med ett potential för att introducera nya produkter  ifrån 

våran produkt portfolio.  

Under hur många år har företaget varit aktivt inom export?  

Det är inte så länge. Ungefär ett år. 

I vilket land började företaget exportera till? 

I Saudi Arabien.  

Varför valde ni denna specifika marknad?  

För att vi upptäckte att det inte fanns några konkurerande produkter på marknaden, typ 

sallader. Det är också hög köpkraft av en stor svensk export.  Befolkningen där är också 

viktig. Där kan man kan ta bättre betald för produkterna. 

Hade ni några kontakter i den utländska marknaden innan ni började exportera 

dit?  
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Ja. Vi hade bland annat hjälp från svenska exportrådet.  

Hade ni några egna kontakter i utlandet, förutom exportrådet, innan ni började 

exportera?  

Ja. Kontakter som jag har sedan tidigare. I Saudi Arabien använde vi bland annat en 

lokal agent och inte exportrådet. I Storbritannien har vi också kontaktat den potentiella 

kunden direkt.   

Var dessa kontakter till någon hjälp?  

Ja, definitivt.  

När började ni fundera på export? 

Under mars 2011. 

Varför började ni fundera på export? 

För att den svenska marknaden för vår typ av produkter börjar bli mättat och det finns 

allt för många aktörer på marknaden. Det råder hög konkurens och det är väldigt låga 

marginaler. Exportmarknaden är relativt nytt för vår typ av produkter så där har vi en 

möjlighet. Det är också större upptagningsområden med stor befolkning så det är en 

bättre chans att få bättre betald för produkterna. Därmed högre marginaler samt att man 

kan få bättre effektivitet i fabriken med högre produktion, som även hjälper oss i dom 

”dåliga” månaderna när produktion är lägre i Sverige vilket är under januari till mars 

och mellan september till november. 

Beskriv de olika stadier som företaget gick igenom under exportprocessen.  

I Tyskland tog vi kontakt med potentiell kund via exportrådet.  Steg ett var att prover 

skickades till kunden som provsmakade och valde tre produkter. Steg två blev att 

provorder skickades till kunden. Steg tre var att kunden hade testvecka. Steg 4 just nu är 

att vi väntar på feedback ifrån kunden och exportrådet på om vi går vidare med 

försäljningen eller inte. I Storbritannien tog vi direkt kontakt med kunden. Vi skickade 

prover som provsmakades av kundens smak panel som föll väl ut med påföljande besök 
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i fabrik av kunden. Kontrakt ska snart skrivas med denna kund och en första order 

förväntas skickas i april. Mellersta Östern marknaden har vi skickat två orders till men 

denna vidare bearbetning av denna marknad ligger på is tills vidare.  

Med hur stor säkerhet kan ni bedöma era konkurrenter i den utländska 

marknaden som ni är verksamma i med hänsyn till bland annat pris och 

kundsegment?  

Idag finns inga konkurrenter på just de produkter vi erbjuder på dessa specifika 

marknader. Priset på dessa marknader ger ett bättre täckningsbidrag än den svenska 

marknaden som är mättad med låga priser och därför är export intressant för företaget. 

Kundsegmentet växlar beroende på vilken geografisk marknad man arbetar på i de olika 

nämnda länderna.  
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Linnaeus University – a firm focus on quality and 

competence  

 

On 1 January 2010 Växjö University and the University of Kalmar merged to form Linnaeus 

University. This new university is the product of a will to improve the quality, enhance the 

appeal and boost the development potential of teaching and research, at the same time as it 

plays a prominent role in working closely together with local society. Linnaeus University 

offers an attractive knowledge environment characterised by high quality and a competitive 

portfolio of skills. 

Linnaeus University is a modern, international university with the emphasis on the desire for 

knowledge, creative thinking and practical innovations. For us, the focus is on proximity to 

our students, but also on the world around us and the future ahead. 

 

 

 

Linnæus University 

SE-39182 Kalmar/SE-35195 Växjö 

Telefon 0772-288000 
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